organizační jednotka občanského sdružení
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.,

u příležitosti dvacátého výročí zahájení provozu pořádá
v sobotu 12. května a v neděli 13. května vždy od 1000 do 1600 hodin
v areálu MK, Smolkova 567/2 a 566/4, Praha 12

s prezentací realizovaných projektů denního a týdenního stacionáře,
chráněných pracovišť, programů fyzioterapie a balneoterapie
a centra vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením.

Těšíme se na radostné setkání s Vámi.
Další informace a doprovodný program přednášek a tvůrčích dílen naleznete na
www.modry-klic.cz.

MODRÝ KLÍČ - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením
Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha & EU – Investujeme do Vaší budoucnosti

ZÁBAVA

PŘEDNÁŠKA

Sobota 12. května 2012
10.30
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
13.00
Zahradní párty
 Oslavy 20. výročí zahájení provozu pokračují
 K tanci i poslechu hraje
 SELF DEFENC – melodický metal core
 Pro děti je připravé velké nafukovací skákadlo a houpačky v areálu zahrady

Neděle 13. května 2012

ZÁBAVA

PŘEDNÁŠKA

10.30
Potřeby dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a jejich naplňování v Modrém
klíči, ochutnávka ze vzdělávacích kurzů pořádaných v Modrém klíči (akreditované vzdělávací
zařízení MŠMT)
 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
 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
 Proces plánování ve vzdělávání jedinců s mentálním postižením a postižením více vadami a
tvorba metodik jako prostředku naplňování dílčích cílů
Přednáší Ing. Mgr. Milana Remarová, Mgr. Petra Odstrčilová a Mgr. Radovan Netušil
13.00
Zábavné odpoledne pro celou rodinu
 Oslavy 20. výročí zahájení provozu pokračují
 Hry a soutěže pro nejmenší, velké nafukovací skákadlo a houpačky v areálu zahrady
 Tvůrčí dílny pro šikovné ruce
 Povídání u kafíčka v prostorách Galerie nejen pro dříve narozené
Tým pracovníků vede Zdeňka Kapicová

Dále po oba dny nabízíme: individuální konzultace a poradenství, diskuse, možnost videoprojekce,
seznámení s novými projekty MK a Výroční zprávou MK za rok 2011, volný pohyb po areálu MK
nebo prohlídku s průvodcem, prodejní výstavu výtvarných a rukodělných prací žáků i dospělých
uživatelů služeb, prodej odborné literatury, občerstvení.
Změna programu vyhrazena.
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.

