
 

Úřad práce ČR | www.uradprace.cz |  facebook.com/uradprace.cr 

 

Generální ředitelství - Vzdělávací středisko v Praze 
Dobrovského 1278/25, Praha 7, 170 00 / tel. 950 180 / 412, 510 

Vážená paní, vážený pane, 
tímto Vás zveme na kurz s akreditací MPSV 
 

Úvod do péče o klienty s Parkinsonovou nemocí 
(kurz s akreditací MPSV) 

 

Datum konání: 17. 9. 2019 

Místo konání:  generální ředitelství ÚP ČR, Dobrovského 1278/25, Praha 7, (2. patro) 
Zahájení výuky: v 9:00 hodin 

Ukončení výuky: v 16:00 hodin 

Rozsah:  1 den / 8 vyučovacích hodin 

Lektor: Bc. Renata Kratochvílová Křemenová 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 

 

Cílová skupina: zejména sociální pracovníci, případně ostatní zaměstnanci, kteří tuto 

problematiku využijí ve své práci 

 

Obsah kurzu: 

 Problematika z pohledu medicíny: příčiny a vznik nemoci, příznaky motorické, příznaky 
nemotorické, typy a formy onemocnění, časový rozvoj nemoci, léčba, léky, možnosti 
procvičování 
 

 Problematika z pohledu pečujícího: na základě holistického pojetí člověku budou 
rozebrány jednotlivé oblasti (pohyb, hygienická péče, výživa, spánek a odpočinek, 
psychosociální problematika atp.). Vždy bude probrán úvod do problematiky, konkrétní 
problémy, tipy a triky k jejich řešení 

 

 Praktická část: účastníci si na figurantovi vyzkouší nácvik vstávání z lůžka a židle, 
chůzi, využití kompenzačních pomůcek, pomůcka simulující třes HK a ztuhlost HK 

 

 Problémy psychologické a psychiatrické: přejídání, hypersexualita, závislosti, úzkosti 

  

 Nájemní právo se zaměřením na nájem bytu  

- nájem bytu 

- přehled změn 

- úprava nájmu bytu ve vztahu ke speciálním předpisům 

- nájem nebytových prostor 

- smlouva o ubytování 

- případové studie z prostředí úřadu práce 

 

 Shrnutí, dotazy, diskuze, závěrečný test k ověření získaných znalostí 
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Ubytování a stravování:  si zajišťují účastníci individuálně a náklady si vyúčtují jako 

pracovní cestu. Účastníkům není v průběhu kurzu 

poskytováno občerstvení (v budově jsou přístupné nápojové 

automaty i automat na drobné občerstvení).  

 

 
Všichni účastníci vzdělávacích akcí v budově generálního ředitelství jsou povinni 

viditelně nosit svou jmenovku po celou dobu pohybu v budově, 
proto si ji prosím nezapomeňte přinést! 


