
Pořadí Datum Místo Mentoři Téma Anotace

1. 23.1. Ostrava Surovková, Sadilová

2. 20.2. Praha Kolondra, Čopová

3. 12.3. Ostrava Sadilová, Hamal

4. 19.3. Ostrava Hamal, Vincenc

5. 23.4. Praha Sadilová, Čopová

6. 19.5. Ostrava Hamal, Kolondra

7. 4.6. Ostrava Surovková, Vincenc

8. 24.9. Ostrava Hamal, Vincenc Psychohygiena, sebepéče

9. 8.10. Praha Sadilová, Čopová Psychohygiena, sebepéče

10. 19.10. Ostrava Surovková, Kolondra

11. 19.11. Ostrava Vincenc, Surovková Jak motivovat klienta

Harm reduction pro pobytové 
služby

Jak minimalizujeme rizika? Vnímáme snížení 
konzumace alkoholu jako úspěch? Jak vysoké 
prahy máme v sociálních službách? Jsme službou 
pro klienty pod vlivem? Kde jsou naše hranice?

Jak zvládat krizové/konfliktní 
situace

Jak zvládat agresi ze strany klienta? Nenásilné 
řešení konfliktů. Co se nám osvědčilo?

Specifika prevence 
bezdomovectví

Drogy a alkohol klientů, práce sociálního 
pracovníka a technika.

Hodnoty Armády spásy (v 
každodenní šedé praxi)

Pravidla služby vs hodnoty. Dilematické situace. 
Máme definovány své hodnoty?

Harm reduction pro pobytové 
služby

Jak minimalizujeme rizika? Vnímáme snížení 
konzumace alkoholu jako úspěch? Jak vysoké 
prahy máme v sociálních službách? Jsme službou 
pro klienty pod vlivem? Kde jsou naše hranice? 
Měřit hladinu alkoholu?

Práce s lidmi s duševním 
onemocněním

Nejčastější psychické obtíže našich uživatelů. Jaké 
mám nástroje? Co je pro nás náročné s cílovou 
skupinou. Co se osvědčilo.

Jak otevřít spirituální téma s 
klientem

Mohu mluvit s klientem o smyslu života? O smrti? 
O Bohu? Jestli ano, jak?
Jak pečovat o sebe, když pečuji o ostatní. Kdo 
jiný, než já? Je mojí zodpovědnost, abych byl v 
pohodě.
Jak pečovat o sebe, když pečuji o ostatní. Kdo 
jiný, než já? Je mojí zodpovědnost, abych byl v 
pohodě.

Práce s lidmi s duševním 
onemocněním/Přístavy

Nejčastější psychické obtíže klietnů DZR. Jaké 
mám nástroje? Co je pro nás náročné s cílovou 
skupinou. Co se osvědčilo.
Používám motivační prostředky? Jaké motivační 
prostředky používám při jednání s klientem, co 
funguje a co ne. 
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