Sobota 16. května 2009
10.30
Specifika školního vzdělávání dětí s mentálním a vícečetným postižením ve škole „Modrý klíč – základní
škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.“
 Historie vzniku školy, její poslání, cílová skupina žáků
 Vzdělávací programy, formy a metody vzdělávání
 Princip celoživotního vzdělávání a navazující sociální služby
Přednáší Mgr. Petra Staňková
12.00
Potřeby dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a jejich naplňování v Modrém klíči
 Zkušenosti z vedení nestátní neziskové organizace, morální a odborné požadavky kladené na pracovníky
v sociálních službách, potřeby dalšího vzdělávání
 Zkušenosti z vedení kurzů dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
 Péče o pečující
 Psychosociální výcvik – podpora týmové práce a prevence syndromu vyhoření pro pečující
pracovníky
 Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením
 Problematika sexuality lidí s mentálním postižením
 Výcvik ve vedení podpůrného dialogu
Přednáší Ing. Mgr. Milana Remarová a Petr Odstrčil
13.30
Fyzioterapie jako nedílná součást aktivizačních činností sociálních služeb a koncepce fyzioterapie osob
s mentálním postižením v Modrém klíči
 Trocha teorie o mentálním, centrálním a kombinovaném postižení z pohledu fyzioterapeuta
 Důležitost týmové spolupráce uživatele služeb, fyzioterapeuta, pedagoga, pracovníka v sociálních
službách a zákonného zástupce uživatele služeb
 Koncepce a metody fyzioterapie v Modrém klíči, představení originální metody paní Magdaleny Jílkové
Přednáší Monika Babická a Ivana Kotenová
15.00
Zaměstnávání osob s mentálním postižením a rozvojové programy Modrého klíče podporované ze
Strukturálních fondů EU
 Partnerství v projektu Sociální integrace na Praze 12
 Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.
 Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením, provozní etapa
 Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením
Přednáší Mgr. Radovan Netušil

Sobotní tvůrčí dílny
Přijdte se inspirovat. Po celý den si můžete vyzkoušet praktické dovednosti v našich dílnách.
Metodické vedení pro děti i dospělé zajišťují odborní pracovníci Modrého klíče. Tento den se
můžete naučit výrobu skládané svíčky, košíku z papíru nebo brož z korálků.

Neděle 17. května 2009
10.30
Metodika tvorby struktury denního programu dospělých osob s mentálním postižením a prezentace
výsledků projektu „Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením, provozní etapa“
realizovaného v rámci JPD3 v letech 2007/2008
 Normalizace života dospělých osob s mentálním postižením
 Struktura prostorového uspořádání
 Vizualizace časové struktury dne
 Podpora nezávislosti osob s mentálním postižením
Přednáší Mgr. Radovan Netušil
12.00
Inspirace pro regeneraci těla i ducha
 Péče věnovaná sobě dává sílu pečovat o druhé
 Seznámení s jemnými regeneračními a relaxačními terapiemi (Craniosacrální terapie,
Somatoemocionální uvolnění, Barevná terapie, Aura Soma aj.)
Přednáší Zuzana Vostatková a Mgr. Petra Hlavatá
13.30
Komunitní plánování jako nástroj konstruktivní komunikace mezi obcí, uživateli a poskytovateli sociálních
služeb
 Komunitní plánování a jeho principy jako prostor pro zapojení veřejnosti při tvorbě rozvojových
strategií
 Pět let komunitního plánování v MČ Praha 12 – praktické zkušenosti a výzva ke spolupráci
 Od vizí k realizaci komunitního plánování na území Hlavního města Prahy
Přednáší Bc. Ladislav Marek
15.00
Kulatý stůl na téma „Právo lidí s mentálním postižením na obyčejný život“
 Beseda o všem, co Vás v sociální oblasti zajímá nebo co byste se chtěli dozvědět o Modrém klíči
Besedu vede Mgr. Radovan Netušil, na Vaše dotazi odpovídají přítomní přednášející, o své zkušenosti se
s Vámi podělí odborní pracovníci Modrého klíče

Nedělní tvůrčí dílny
Přijdte se inspirovat. Po celý den si můžete vyzkoušet praktické dovednosti v našich dílnách.
Metodické vedení pro děti i dospělé zajišťují odborní pracovníci Modrého klíče. Tento den sI
můžete vyzkoušet výrobu smaltovaného šperku, další kovové bižuterie nebo práci v keramické
dílně.

Dále po oba dny nabízíme: individuální konzultace a poradenství, diskuse, možnost videoprojekce,
seznámení s novými projekty MK a Výroční zprávou MK za rok 2008, volný pohyb po areálu MK
nebo prohlídku s průvodcem, prodejní výstavu výtvarných a rukodělných prací žáků i dospělých
uživatelů služeb, prodej odborné literatury, občerstvení.

Podpořte aktivity lidí s mentálním a kombinovaným postižením.
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 87777.
Cena DMS je 30 Kč, projekt MODRÝ KLÍČ obdrží 27 Kč. Děkujeme.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz a www.modry-klic.cz.

