organizační jednotka občanského sdružení
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.,
u příležitosti 19. výročí zahájení provozu pořádá
v sobotu 7. května a v neděli 8. května vždy od 1000 do 1600 hodin v areálu MK, Smolkova 566 a 567, Praha 12

Těšíme se na radostné setkání s Vámi.
Sobota 7. května 2011

Neděle 8. května 2011

10.30
Metodika tvorby struktury denního programu dospělých osob s mentálním postižením a prezentace výsledků
projektu „Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“
 Normalizace života dospělých osob s mentálním postižením
 Struktura prostorového uspořádání
 Vizualizace časové struktury dne
 Podpora nezávislosti osob s mentálním postižením
 Nové vzdělávací programy jako výsledek realizace projektu „Modrý klíč – centrum vzdělávání pro
zaměstnávání lidí s mentálním postižením“
Přednáší Mgr. Radovan Netušil
12.00
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 Kottenová
13.30
Léčivé rostliny v jarní přírodě – 2. díl z cyklu Fytoterapie dříve a dnes
 Volné pokračování cyklu Vás tentokrát blíže seznámí s léčivými bylinami, které během jarních měsíců
naleznete ve volné přírodě nebo můžete pěstovat na zahrádce. Dozvíte se, jak je sbírat, uchovávat i používat.
 Přednáška bude doplněna ochutnávkou z receptů našich babiček.
Přednáší Robert Jirásek redaktor odborného farmaceutického časopisu
15.00
Magnetoterapie, která pomáhá a sluší
 Působení magnetického pole na buněčné úrovni organismu a jeho účinná pomoc při řešení problémů typu:
bolest, zánět, únava, stres, snížená imunita, špatné zažívání a další.
 Magnetoterapie formou pernamentních magnetů ve špercích s možností přímého nákupu.
Přednáší Alois Macháček

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 Odstrčilová
12.00
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
13.30
Potřeby dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a jejich naplňování v Modrém klíči
 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 Bc. Petr Odstrčil
15.00
Aura-soma, terapie působením barev a vůní
 Zážitkový seminář o tom, jak nám mohou pomoci barvy a vonné esence při předcházení syndromu vyhoření
u pečující osoby a jak nás mohou podpořit v péči o sebe sama.
Přednáší Jaroslava Beránková

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,
misky z papíru nebo si vyzkoušet tkaní na kolíčkovém stavu.

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 2010, volný pohyb po areálu MK nebo prohlídku s průvodcem,
prodejní výstavu výtvarných a rukodělných prací žáků i dospělých uživatelů služeb, prodej odborné literatury,
občerstvení a posezení v Galerii Modrého klíče.

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

