
INFORMACE K WORKSHOPU:

TIPY PRO DOBROU SMRT
Zprávy z paliativní péče

24. března 2018
České Budějovice

Učíme se číst, jezdit autem, žehlit košile, pěstovat kaktusy...
Můžeme se učit také umírat?

Nabízíme praktické informace a jemné zážitkové aktivity.

Lektor: Mgr. Jan Soukup
Místo: Centrum Elijana, Riegrova 1816/3A
Čas: od 10.00 do 18.00.
Cena: 850,- Kč (včetně zdravého, chutného oběda)

Program:

10.00 - 11.00 úvod: obrazy našich snů
11.00 - 12.00 zprávy z paliativní péče
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 17.00 tipy pro dobrou smrt
17.00 - 18.00 inspirace a rozloučení
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Proč se zúčastnit
Často si udržujeme smrt daleko od těla a to má své nevýhody. Stává se tak neznámou a
hrozivější. Workhop je určen těm, kteří se chtějí dozvědět, jak zvýšit svoji naději na smysluplné
umírání a dobrou smrt. Z principu asi vždy jde o lekci odevzdání se a ztrátu kontroly. Současně
existují věci, které je možné udělat předem. Třeba nahlédnout na své obavy, načrtnout svoji
závěť, vyzkoušet si dávat a přijímat péči, učit se díky zkušenosti ostatních...

Co vám nemůžeme nabídnout
Cílem workshopu je poskytnout informace a jemně inspirovat k dalšímu hledání. Nejde
o psychoterapii nebo odbornou pomoc truchlícím.

Paliativní péče
Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci,
kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků
nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho
blízké trápit. Paliativní péče může být poskytována v domácím prostředí, v hospicích nebo
nemocnicích. Je založena na spolupráci mezi pacientem, jeho rodinou a multidisciplinárním
týmem (z informací Centra paliativní péče).

O lektorovi
Jan Soukup vystudoval v roce 2003 psychologii na Masarykově
univerzitě v Brně. Od roku 2016 spolupracuje s Hospicem sv. Štěpána
v Litoměřicích. Absolvoval řadu kurzů a stáží ( Institut pro Gestalt
terapii, Cesta domů, hospic Čerčany, dětský hospic Plamienok
Bratislava, nyní Gestalt Plus). Je členem České společnosti paliativní
medicíny. Žije v Roztokách nad Vltavou.

Praktické informace
Doporučujeme: pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby.
Kurz se uskuteční v příjemných prostorách Centra Elijana, Riegrova 1816/3A.

Přihlášení
V případě Vašeho zájmu, potvrďte účast na uvedený email nebo telefon. Na poštovní adresu
zašlete prosím poštovní poukázkou zálohu 500,- Kč. Zbývající část ceny se platí na místě.

Kontakt
Jana Soukupová, Sídliště 463, 382 32 Velešín
Tel. +420 605 339 338
soukupova.nesmenka@centrum.cz
www.nesmenka.mysteria.cz
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