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Zřizovatel

Zaměstnání

Společnost Evangelisches Jugend- und
Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je
zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi všech
věkových skupin, kteří hledají zvláštní osobní a sociální
pomoc a péči. V návaznosti na svou 120letou historii
spojuje EJF pod jednou střechou centra pro pomoc
dětem, mládeži, rodinám, postiženým, seniorům a
uprchlíkům ve spolkových zemích Berlín,
Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko a Bavorsko
s přeshraniční vzdělávací činností.
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Vyplňte, prosím, přihlášku čitelně, abychom se
vás nemuseli doptávat, a poté ji zašlete
poštou:
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Doprovázení umírajících a péče
o rodinné příslušníky a pozůstalé
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Cílová skupina

Cesta domů
Doprovázení umírajících a péče o rodinné
příslušníky a pozůstalé

Podobná prohlášení nám většinou zní až moc
teoreticky, a proto se nás příliš nedotýkají. To se
však rázem změní, když jsme sami konfrontováni
s podobnou situací, když umírání a smrt vstoupí
do našeho života. Zpravidla se jedná o prarodiče,
rodiče a starší lidi, na jejichž poslední cestě
učiníme tuto zkušenost.
Mnohem bolestnější však je, když musíme
doprovázet při umírání vlastní dítě.

Smrti neunikne nikdo. Jak však máme
zacházet s umíráním a se smrtí?
Paliativní medicína je medicínský obor
zabývající
se
problematikou
léčby
nevyléčitelně nemocných, který si jako
hlavní cíl vytyčil prolomení tabu kolem
umírání, neboť umírání i smrt patří do středu
zájmu společnosti.

Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně
pedagogickou a teologickou (VOŠ Jabok) z Prahy
a německým centrem dětské paliativní péče
„Kinder PalliativTeam Südhessen“ se proto
chceme v rámci tohoto dvoudenního semináře
věnovat obzvláště obtížné problematice dětské
paliativní péče a péče o jejich rodiny, rodiče a
ostatní pozůstalé.

Autoři Charty péče o nevyléčitelně nemocné
a umírající v Německu proto požadují, aby
„nemoci, stárnutí a smrt, stejně jako s tím
spojené utrpení a bolest byly přijímány jako
součást lidského života“.

Obě přednášející z České republiky a koordinátor
semináře úspěšně nabízejí tento kurz v rámci
Centra celoživotního učení při VOŠ Jabok již delší
dobu v Praze, a proto bychom ho rádi představili
také účastníkům z Německa a České republiky
v rámci společného semináře. Příspěvky budou
předneseny v němčině a v češtině a po celou
dobu konání semináře budou simultánně
tlumočeny, aby byla zajištěna výměna informací
mezi účastníky také po skončení akce.

Tento dokument, který v roce 2010 vydala
Německá společnost pro paliativní medicínu
(DGP), Německá asociace poskytovatelů
hospicové a paliativní péče (DHPV) a
Německá lékařská komora (BÄK), mezitím
podepsalo více než 600 jednotlivých
organizací, grémií a lokálních parlamentů a
téměř 3 000 osob ze všech oblastí
společnosti.
Zdroj: Spiegel ONLINE z 24. 11. 2013

Seminář je v České republice akreditován
podle zákona o sociálních službách.

Seminář je určen pro ty,
kteří se z profesních nebo osobních důvodů
zabývají doprovázením umírajících a chtěli
by se o tomto tématu dozvědět více.
Harmonogram semináře
Seminář začíná 16. dubna v 10:00 hodin
a končí 17. dubna cca v 17:00 hodin.
Možnost příjezdu v předvečer semináře
oproti uhrazení příplatku.
Přednášející
Centrum celoživotního učení při VOŠ
Jabok:
Dr. Ing. René Milfait, Th.D.
koordinátor
Jindřiška Prokopová
terénní sociální pracovnice a
psychoterapeutka
Štěpánka Škampová
zdravotní sestra
Kinder Palliativ Team Südhessen:
(centrum dětské paliativní péče)
Dr. med. Sabine Becker
lékařské vedení
Holger Fiedler
pečovatelské vedení

