
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučte se řešit konflikty! 

Naučte se řešit konflikty! (diakonicka-akademie.cz) 

Work-life balance jako prevence 

syndromu vyhoření 

Work-life balance jako prevence syndromu vyhoření 

(diakonicka-akademie.cz) 

Time Management 

Time Management pro sociální a vedoucí pracovníky 

v sociálních službách (diakonicka-akademie.cz) 

Manipulace ve vztahu 

Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služby 

(diakonicka-akademie.cz) 

 

 

Když se chcete osobnostně 

posunout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteterapie – zážitek tvoření 

Arteterapie - zážitek tvoření (diakonicka-akademie.cz) 

Co všechno můžu dělat, aby mě 

záda tolik nebolela 

Co všechno můžu dělat, aby mne záda tolik nebolela 

(diakonicka-akademie.cz) 

Sebelaskavost jako zdroj naší síly 

Sebelaskavost jako zdroj naší síly I. - úvod do mindfulness 

(diakonicka-akademie.cz) 

Když potřebujete opečovat 

sami sebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprovázení umírajících 

Doprovázení umírajících (diakonicka-akademie.cz) 

Kde končí „sociální negramotnost“ 

a kde už se může jednat o duševní 

onemocnění 

Kde končí "sociální negramotnost" a kde se už může 

jednat o duševní onemocnění (diakonicka-akademie.cz)  

Poruchy osobnosti a komunikace 

s problémovými typy lidí 

Poruchy osobnosti a komunikace s problémovými 

typy lidí (diakonicka-akademie.cz) 

Průvodce krizovou intervencí 

Průvodce krizovou intervencí (diakonicka-

akademie.cz) 

Psychiatrické minimum 

Psychiatrické minimum I. (diakonicka-akademie.cz) 

Validace podle Naomi Feil  

Validace podle Naomi Feil I. a II. (diakonicka-

akademie.cz) 

Když se chcete lépe domluvit 

s lidmi se specifickými 

potřebami 

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO FARÁŘE A KAZATELE 

Pokud se přihlásíte na některý z těchto 

kurzů, získáte slevu ze základní ceny 20 % 

- abyste slevu získali, je třeba do 

poznámky v přihlášce napsat SLEVA PRO 

FARÁŘE A KAZATELE. 

Sleva na další kurzy DA je možná po 

dohodě manažerkou příslušného kurzu. 

SPECIÁLNÍ KURZY 

POUZE PRO FARÁŘE A 

KAZATELE 

–  

kurzy připravíme , pokud 

bude 8-12 zájemců: 

https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/naucte-se-resit-konflikty-108/
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/work-life-balance-jako-prevence-syndromu-vyhoreni-13/
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/work-life-balance-jako-prevence-syndromu-vyhoreni-13/
https://www.diakonicka-akademie.cz/manazerske-pro-vedouci-pracovniky/time-management-pro-socialni-a-vedouci-pracovniky-v-socialnich-sluzbach-39/
https://www.diakonicka-akademie.cz/manazerske-pro-vedouci-pracovniky/time-management-pro-socialni-a-vedouci-pracovniky-v-socialnich-sluzbach-39/
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/manipulace-ve-vztahu-uzivatel-poskytovatel-sluzby-53/
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/manipulace-ve-vztahu-uzivatel-poskytovatel-sluzby-53/
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/arteterapie-zazitek-tvoreni-223/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-pro-seniory-a-lidi-s-demenci/co-vsechno-muzu-delat-aby-mne-zada-tolik-nebolela-162/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-pro-seniory-a-lidi-s-demenci/co-vsechno-muzu-delat-aby-mne-zada-tolik-nebolela-162/
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/sebelaskavost-jako-zdroj-nasi-sily-i-uvod-do-mindfulness-185/
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/sebelaskavost-jako-zdroj-nasi-sily-i-uvod-do-mindfulness-185/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-pro-seniory-a-lidi-s-demenci/doprovazeni-umirajicich-65/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-prevence/kde-konci-socialni-negramotnost-a-kde-se-uz-muze-jednat-o-dusevni-onemocneni-100/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-prevence/kde-konci-socialni-negramotnost-a-kde-se-uz-muze-jednat-o-dusevni-onemocneni-100/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-prevence/poruchy-osobnosti-a-komunikace-s-problemovymi-typy-lidi-96/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-prevence/poruchy-osobnosti-a-komunikace-s-problemovymi-typy-lidi-96/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-prevence/pruvodce-krizovou-intervenci-20/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-prevence/pruvodce-krizovou-intervenci-20/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-prevence/psychiatricke-minimum-i-58/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-pro-seniory-a-lidi-s-demenci/validace-podle-naomi-feil-i-a-ii-71/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klientem/sluzby-pro-seniory-a-lidi-s-demenci/validace-podle-naomi-feil-i-a-ii-71/
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U farních dveří zazvoní kdekdo a ne vždy jsou 

to návštěvy pro nás příjemné – nezvaný 

návštěvník se někdy chová dost arogantně a 

agresivně se dožaduje pomoci, útočí na naše 

svědomí před Bohem, na naši křesťanskou 

povinnost a bývá mistr v různých 

manipulativních technikách.   

V kurzu se naučíte: 

• jak lze asertivně odmítnout pomoc lidem, 

kteří ji chtějí zneužít a nenechat se 

manipulovat 

• dozvíte se, jak rozpoznat člověka 

nebezpečného – například v atace 

duševní nemoci – a jak v takové situaci 

adekvátně reagovat 

• seznámíte se základy sociálního systému, 

abyste potřebného uměli nasměrovat 

k možnostem řešení jeho neutěšené 

situace (kde najít v noci nocleh, co dělat, 

když nemá doklady ani peníze, kdy koupit 

jízdenku, atd.) 

• pochopíte, že peníze nejsou jediná 

pomoc a křesťanskou pomocí může být i 

odmítnutí požadavku 

 

 

 

 

Schůze staršovstva mají své pozitivní i negativní 

stránky. S některými presbytery se nám 

spolupracuje lépe, s některými hůře i přes naše 

snahy o naladění se na stejnou notu. Při každé 

schůzi je pak pro faráře těžké vyhovět všem a tak 

se mnohdy z očekávané schůze stává stresová 

záležitost pro všechny strany. 

V kurzu se naučíte: 

• seznámíte se s typologií MBTI, která vám 

pomůže pochopit potřeby a chování  různých 

typů lidí 

• dokážete se lépe orientovat v reakcích 

jednotlivých presbyterů  a budete se na ně 

umět připravit 

• naučíte se, jak poradu staršovstva efektivně 

naplánovat, aby byl jak prostor pro věcnou 

diskuzi, tak i pro konstruktivní rozhodování 

• Ukážete si, jak lze vést schůze konstruktivně 

bez zbytečného stresu a vypjatých emocí 

 

 

JAK KŘESŤANSKY ODMÍTNOUT 

POMOC BLIŽNÍMU (základy asertivity a 

psychiatrického minima) 

 

JAK ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA 

NEUDĚLAT NOČNÍ MŮRU  

(typologie osobnosti a vedení porad) 

 

Oba kurzy jsou 2denní (16 výukových 

hodin) 

Kurzy připravíme na míru, pokud se 

sejde 8-10 zájemců. 

Termín kurzu dle dohody. 

Celková cena kurzu pro 8-10 účastníků: 

29.900 Kč 


