Projekt dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
Projekt byl realizován za poskytnutí odborné garance Univerzity Palackého v
Olomouci, Kliniky zubního lékařství LF UP a LF Olomouc
a Masarykovy univerzity v Brně.
Projekt byl realizován z finanční podpory ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

POZVÁNKA
DONASY s.r.o., jako realizátor projektu, si Vás dovoluje pozvat na závěrečný seminář projektu

„Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“
Seminář se koná v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje na adrese
779 11 Olomouc, Jeremenkova č. 40a.

Termín: Pondělí 29. června 2015 od 13.00 do 15.00 hodin

PROGRAM SEMINÁŘE
a. Přivítání hostů a seznámení s obsahem, organizací a průběhem projektu
– Ing. Zbyněk Dohnal, jednatel DONASY s.r.o.
b. Celoživotní vzdělávání seniorů – důležité pro duševní zdraví je udržení zvědavosti
a její uspokojování aktivitami, které jsou současně zábavou
- Mgr. Miroslava Dohnalová, DONASY s.r.o. - odborný garant vzdělávání.
c. Důsledná prevence orálního zdraví je i prevencí zdraví duševního
- MUDr. Iva Voborná – Klinika zubního lékařství FN a UP Olomouc.
d. Přirozené pohybové aktivity pomáhají udržet fyzickou kondici a duševní
rovnováhu nejen v seniorském věku
- RNDr. Jaroslava Dosedlová, PhD. – Masarykova univerzita v Brně.
e. Ukázky k tématům z realizace projektu (příběhy z „natáčení“).
f.

Hodnocení projektu ze strany účastníků.

g. Vyhodnocení realizace projektu, dosažené výsledky, monitorovací indikátory
a jaké jsou plány do budoucna
- Ing. Zbyněk Dohnal, jednatel DONASY s.r.o.
h. Diskuse a dotazy.
Přijďte se podělit o své poznatky, zážitky a zkušenosti!
Seminář je pro určen nejen pro účastníky projektu, ale i zájemce z jiných organizací poskytujících
sociální služby pro seniory. V případě většího zájmu, než je kapacita sálu, budou před jinými zájemci
upřednostněni účastníci z organizací, jejichž zaměstnanci se zúčastnili projektu.

REGISTRACE K ÚČASTI NA SEMINÁŘI
Pro účast na semináři žádáme všechny zájemce o předchozí registraci.
Účast na semináři je bezplatná. Svou registraci k účasti na semináři zašlete na adresu:
registrace@akademietrenovanipameti.cz .
Registrace je nutná v termínu nejpozději do 26. 6. 2015 do 13:00 hodin.
Text registrace:
Organizace: <NÁZEV ORGANIZACE>
Přihlašujeme k účasti na závěrečném semináři projektu „Techniky zvyšování kognitivní kondice
pro úspěšné stárnutí“ v termínu 29. 6. 2015 ve 13:00 hodin celkem <POČET> pracovníka/ů.
Kontakt na přihlašovatele:

Titul Jméno Příjmení, funkce
e-mail: ……………………. ; telefon: …………………………

Prosíme o včasnou registraci z důvodu přípravy materiálů pro účastníky a zajištění pohoštění.

ORGANIZACE ZŮČASTNĚNÉ V PROJEKTU
Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj

Centrum sociálních služeb Kojetín p.o.
Domov pro seniory Černá Hora p.o.
Domov důchodců Hrubá Voda p.o.
Domov pro seniory Foltýnova, p.o., Brno
Domov důchodců Prostějov p.o.
Domov pro seniory Skalice p.o
Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice p.o.
Domov pro seniory Sokolnice p.o.
Domov pro seniory Kostelec na Hané p.o.
Městská správa sociálních služeb p.o.,
Boskovice
Domov pro seniory Soběsuky p.o.
Domov důchodců Štíty p.o.
Charita Javorník
Charita Zábřeh
Občanské sdružení Pamatováček – ČALS Olomouc
Penzion pro důchodce Loštice p.o.
PONTIS Šumperk o.p.s.
Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.
SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Mikulovice
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk p.o.
Vojenská nemocnice Olomouc p.o.
Vojenská nemocnice Olomouc p.o.
Informace k projektu a fotografie z realizace jsou na webových stránkách projektu:
www.akademietrenovanipameti.cz/projekt235/

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235

