Daniel Fisher, M.D., Ph.D.. Daniel Fisher čerpal ze zkušenosti svého vlastního
zotavení ze schizofrenie, což ho inspirovalo k tomu, aby se sám věnoval pomoci
ostatním, aby se mohli projevit a zotavit se. Získal titul M.D., dokončil rezidenturu
v psychiatrii na Harvard Medical School a pracoval jako certifikovaný komunitní
psychiatr po dobu 30 let. V roce 1992 spoluzaložil federálně dotovaný National
Empowerment Center, kde vykonává funkci výkonného ředitele. V letech 2002-03
byl komisařem prezidentské komise Nové svobody v oblasti duševního zdraví.
Seminář je určen pro:
• Zdravotní a sociální pracovníky
• Rodinné příslušníky
• Peer pracovníky
• Osoby blízké lidem s duševním onemocněním

Cena semináře 3200,- Kč (při přihlášení do 30.9.2018),
poté 3500,- Kč.
Tlumočení semináře je zajištěno.

Počet míst je omezen.
Účast na konferenci bude zařazena do programu vzdělávání pro klinické psychology a
zdravotní sestry. Účastníci obdrží certifikát s kredity.
V ceně semináře je zahrnuta kniha Daniela Fishera
Daniel Fisher Heartbeats of Hope: The Empowerment Way to Recover Your Life

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika s.r.o.
ve spolupráci s

ESET-HELP, z.s.
a
Sekcí sociální psychiatrie PS ČLS JEP
předkonferenční workshop
před 35. konferencí sociální psychiatrie

ve dnech 13.-14. listopadu 2018
Emoční CPR (Connecting, emPowering, Revitalizing)
Lektor: Daniel Fisher, M. D., Ph.D.
Asistent: Susan Scott
Workshop má na cíl naučit jak podpořit jiné lidi během jejich emoční krize.
Trénink byl vytvořen lidmi, kteří načerpali svoje znalosti a dovednosti skrze zkušenosti
zvládnutí vlastní emoční krize a integrace této zkušenosti do širšího porozumění sama sebe
a ostatních. Přístup je založen na časově ověřených základech všeobecně přijímaných
principů soustředěného naslouchání a vzájemně respektujícího rozhovoru. Zakladatelé eCPR
jsou bývalými uživateli psychiatrické nebo adiktologické péče v USA a poskytovali si rovněž
péči navzájem. Spojující (Connecting) proces eCPR zahrnuje dovednosti soustředěného
naslouchání, praktikující přítomnost a vytvoření bezpečného pocitu pro osobu, která
prochází krizí. Zplnomocňující (emPowering) proces pomáhá lidem lépe porozumět, jak
posílit sama sebe i jak podpořit ostatní k větší naději a zapojení do života. V revitalizačním
procesu (Revitalizating ) lidé opět navazují vztahy s blízkými nebo s podpůrným systémem a
opět nalézají svojí stabilizující životní rutinu. Workschop eCPR využijí nejen profesionálové,
ale i blízcí a přátelé lidí s duševní nemocí k podpoře při jejich emoční krizi. Napomohou tím
prevenci zhoršení jejich nemoci.

Doba konání semináře:
Pro přihlášení se ohlaste prosím
• na telefonním čísle: 2424 85 855
• po mailu: klinikaeset@volny.cz
Obratem Vám zašleme přihlášku. Vyplněnou závaznou přihlášku a doklad o zaplacení
pošlete na mail: klinikaeset@volny.cz.
Další informace nebo zodpovězení dotazů na výše uvedeném čísle a mailu,
vyřizuje p. Konopásková
Přihláška je závazná pouze s dokladem o zaplacení.

Místo konání:
Kavárna Dendrit Café
ESET-HELP, z.s.
Hekrova 805, Praha 4 – Jižní Město, 14900

Jak se k nám dostanete?
Hekrova 805, Praha 4 – Jižní Město
MHD: Jeďte metrem, trasa “C“, stanice Háje. Na perónu metra se dejte levým výstupem,
v podzemní hale pak na pravou stranu. Vyjdete u zastávek autobusu.
Vyjdete u autobusových zastávek. Zde nastupte do autobusové linky 170, jeďte 2 zastávky
do stanice Brechtova. Po výstupu uvidíte lehce vpravo stánky PNS.
Projdete za ně (kolmo na směr jízdy) do ulice Schulhoffova. Tou pokračujte.
Na jejím konci se nachází areál pavilonových budov v zahradě. Na plote uvidíte nápisy ESET
HELP nebo PVŠPS. Jdete po směrovkách, až před vstup do areálu.
V pavilonu s barevných rohem najdete kavárnu Dendrit Café, kterou provozuje ESET – HELP.

13. a 14. listopadu 2018 (dvoudenní seminář úterý – středa)
vždy
9.00-16.00 hod.
Tlumočení semináře je zajištěno.

Přihlášení:
Pro přihlášení se ohlaste prosím
• na telefonním čísle: 2424 85 855 nebo na
• mailu: klinikaeset@volny.cz.
Obratem Vám zašleme přihlášku. Vyplněnou závaznou přihlášku a doklad o zaplacení
pošlete na mail: klinikaeset@volny.cz.
Přihláška je závazná pouze s dokladem o zaplacení.

Seminář je určen pro:
•
•
•
•

Zdravotní a sociální pracovníky
Rodinné příslušníky
Peer pracovníky
Osoby blízké lidem s duševním onemocněním

Úhrada semináře:
Cena semináře 3200,- Kč (při přihlášení do 30.9.2018),
poté 3500,- Kč.
Na vyžádání vystavíme fakturu.

Částku uhraďte na účet číslo

174-3000708504/0600 vedený u Moneta Bank, a.s.,
Variabilní symbol 888131411
Klinika ESET není plátce DPH

Storno poplatky:

od 30.9. - 31.10.2018 - 50% z ceny semináře,
od 1.11. - 9.11. 2018 – 80% z ceny semináře

od 10.11.2018 -

100% z ceny semináře

