Jak reagovat
na nové potřeby a požadavky
a využít nové příležitosti v dobrovolnictví
TS12 - tematický seminář pro koordinátory dobrovolníků

Kdy:

čtvrtek 21. dubna 2022
od 9:00 do 16:30 hodin

Kde:

Comeflex s.r.o., nám. 14. října 1307/2, Praha 5 – Smíchov
Pěšky 10 minut ze stanice metra „B“ – Anděl

Cena:

2 150,- Kč + 21 % DPH (2 601,- Kč s DPH)

Lektorka:

PhDr. Erika Panenková, PhD.
MUDr. Ivana Štverka Kořínková

Základní témata
• Jak pracovat se změnami vnější situace a neztratit ze zřetele cíl a motivaci ke své práci
• Předpoklady efektivní práce s jinými úhly pohledu na novou situaci
• Posouzení nové situace z hlediska krátkodobého efektu a dlouhodobého směru
• Co vše potřebuji pro optimální řešení (SMART cíle, nové postupy…)
Seminář je veden interaktivní formou a je zaměřený na praktické řešení konkrétních situací. V ceně
semináře jsou vzdělávací materiály a drobné občerstvení.

Přihlášky a informace
Počet účastníků je limitován, maximální počet je 12 osob.
Závazné přihlášení na seminář formou registrace do 31. března 2022.
Registrační formulář najdete na http://www.koordinatordobrovolniku.cz/vzdelavani.html

Podmínky a způsob platby
Na základě závazné přihlášky/registrace vám bude poslána k proplacení zálohová faktura, která bude
vyúčtována ke dni konání semináře. Zaplacená záloha bude vrácena pouze v případě odhlášení
účastníka minimálně 7 dní před dnem konání semináře.

TS 12

Lektorky
PhDr. Erika Panenková, PhD.
V oblasti dobrovolnictví působím od roku 2002. Mám osobní zkušenost
s dobrovolnickou činností, s pozicí koordinátora v sociální oblasti i ve
zdravotnictví. Vystudovala jsem psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze, v
diplomové práci jsem se zabývala předpoklady setrvání dobrovolníka
v programu a organizací dobrovolnických činností ve zdravotnickém zařízení.
Jsem absolventkou psychoterapeutického výcviku a výcviku systemické
supervize a koučování.
Více na http://www.koordinatordobrovolniku.cz/erika-panenkova.html

MUDr. Ivana Štverka Kořínková
Ve své práci konzultanta a lektora čerpám ze svých zkušeností lékařky, z tvorby
a implementace dobrovolnických a jiných typů psychosociálních podpůrných a
motivačních programů ve zdravotních a sociálních službách. Zajímá mě téma
hodnot a motivace jednotlivců i skupin, sebereflexe, způsob práce
s informacemi a proces rozhodování. Díky své dlouholeté praxi s metodickou
podporou, vzděláváním a supervizemi v dobrovolnických programech mám
zkušenosti s tím, jak lze efektivně pracovat především s nemateriální motivací.
V rámci dobrovolnictví ve zdravotnictví v ČR spolupracuji s MZ ČR na tvorbě
metodických doporučení, pracuji také se zdravotnickým personálem i se
skupinami zaměstnanců v jiných oborech.
http://www.koordinatordobrovolniku.cz/ivana-stverka-korinkova.html
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