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„Práce s psychiatrickým a nemotivovaným klientem“ 

 

POZVÁNKA NA WORKSHOP  

 

 

KDY: dne 26. 02. 2015 od 09:00 hodin do 15:00 hodin 

KDE: Městský úřad Vlašim, Jana Masaryka 302,   

   258 01 Vlašim                 

   – zasedací místnost v přízemí 

 

 

Vážená paní, vážený pane,  

 

dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který pořádá Město Vlašim v rámci realizace 

projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany – Vlašim“, 

reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00042.  

Workshop bude zaměřen na téma „Psychiatrický a nemotivovaný klient“. S tímto typem 

klientů stále více přicházíme do kontaktu v rámci výkonu své činnosti, a proto pokládáme za 

důležité hledat možnosti bezpečné komunikace a vzájemné spolupráce mezi námi a těmito 

klienty. Pojďme si tedy společně vyměnit své zkušenosti a poznatky a buďme si oporou při 

řešení mnohdy složitých situací, ve kterých se díky nemotivovaným klientům a klientům 

s duševním onemocněním ocitáme. 

Téma workshopu bude podpořeno lektorskými dovednostmi a znalostmi Jakuba Šlajse, DiS, 

který nás touto problematikou provede. 
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Program: 

8:30 – 9:00 hodin Prezence 

9:00 – 9:15 hodin Přivítání 

Představení projektu „Podpora standardizace orgánu 

sociálně-právní ochrany – Vlašim“ a činnosti orgánu 

sociálně-právní ochrany 

Karel Kroupa, místostarosta města Vlašimi 

Mgr. Petra Rajmanová – koordinátorka projektu 

9:15 – 11:30 hodin Práce s psychiatrickým a nemotivovaným klientem 

Jakub Šlajs, DiS.  

11:30 – 12:00 hodin Přestávka 

12:00 – 14:00 hodin Práce s psychiatrickým a nemotivovaným klientem 

Jakub Šlajs, DiS.  

14:00 – 15:00 hodin Diskuze 

 

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že tento workshop bude přínosem pro naši další spolupráci 

v oblasti sociálně-právní ochrany. 

 

 

       Mgr. Pavla Kovalská 

      vedoucí odboru sociálního a zdravotního 

 

Vaši účast, prosím, potvrďte na e-mailové adrese: petra.rajmanova@mesto-vlasim.cz 

do 20. 02. 2015. 

Kontaktní osoba a registrace účastníků: Mgr. Petra Rajmanová, koordinátorka projektu –  

e-mail: petra.rajmanova@mesto-vlasim.cz , telefon: 721 956 312. 
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