
Najdete nás na adrese: Centrum zotavení, Tuřanská 12, 620 00 Brno
Kontakty: e-mail: skola.zotaveni@prahjm.cz, tel. 739 293 521

Zimní trimestr 2022/2023



5.12. Finanční plánování a možnosti jak ušetřit
12.12. Jak si zvýšit příjem, na co mám nárok? 
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ŠKOLA   ZOTAVENÍ  
ZIMNÍ TRIMESTR 2022/2023

prosinec PREZENČNĚ

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Termíny: probíhá v pondělí 14:00 - 16:00 hod, Klub Naděje,
Tuřanská 12

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět nové informace z
finanční oblasti. Budeme se zabývat možnostmi, jak lépe zacházet se
svými měsíčními finančními výdaji, jak vytvořit finanční plán a jak v
každodenním životě ještě více ušetřit. Taky se budeme věnovat
tématice dávek, příspěvků a další podpory, které stát poskytuje
občanům se zdravotním omezením. 

Kurzem vás provede sociální pracovnice.

JAK PŘEŽÍT SVÁTKY A NEZBLÁZNIT
SE – SVÁTKY (NE)KLIDU A
(NE)POHODY
Termíny:  19. 12. pondělí 14:00 - 16:00 hod, Klub Naděje

Svátky mají být obdobím radostným, veselým, šťastným a pohodovým.
Pro mnoho lidí však bývá konec roku velmi těžkým obdobím. Někdy za
to může tíha osamocení, zlé vzpomínky, celkové vyčerpání, výčitky z
minulosti nebo strach z budoucnosti. Budeme se bavit o tom, co
můžeme o svátcích dělat, abychom si udrželi dobrou psychickou
pohodu. Vypracujeme si jednoduchý plán, jak svátky přežít. Předáme si
tipy a rady na zajímavé akce, kterých se můžeme zúčastnit, abychom
nemuseli být doma sami. 

Kurzem provází sociální pracovnice a peer konzultant. 



TIME- MANAGEMENT - PROČ SI
(NE)DÁVÁME NOVOROČNÍ PŘÁNÍ?

Termíny: 16.1. , 23.1. a 30.1.  14:00-16:00 hod, Klub Naděje,
Tuřanská 12

Dát či nedat si novoroční předsevzetí. Jaká jsou největší úskalí?
Je Nový rok, a přeci každý by si měl dát nějaké předsevzetí. Budí ve Vás
tento zvyk stres? Každý rok je to stejné. Mnoho lidí si dá novoroční
předsevzetí, které pak nedodrží. V kurzu o 3 setkáních se budeme
věnovat smysluplnému plánování týdne, krátkodobých a dlouhodobých
cílů. 

Workshopem vás provede sociální pracovník a peer lektor. 
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leden PREZENČNĚ

PŘÍBĚH MÉHO ZOTAVENÍ: UMĚNÍ
SDÍLENÍ

Termíny:  25.1.  12:00 -15:00 hod, Klub Naděje, Tuřanská 12

Svět i sebe poznáváme prostřednictvím příběhů. Vyprávět příběh svého
zotavení je výborný způsob jak porozumět sobě i druhým. Šířením
příběhů boříme mýty a inspirujeme ostatní. Přijďte si vyzkoušet dát do
slov a souvislostí vaši životní zkušenost a sdílet s ostatními svůj příběh
zotavení. Můžete si zkusit mluvit o různých oblastech svého života, jako
jsou zdraví, práce, či zotavení ve vztazích. Cílem tohoto kurzu je naučit
se pracovat s konceptem zotavení ve svém osobním příběhu a umět ho
sdílet s ostatními lidmi. 

Workshopem vás provedou peer lektoři s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním.
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OCHUTNÁVKOVÉ WORKSHOPY -
ZDRAVÁ VÝŽIVA A PSYCHOHYGIENA

Termíny: 20.2. a 27.2., 14:00- 16:00 hod, Klub Naděje, Tuřanská 
 12

Jedná se o 2 pilotní workshopy od studentské asociace Psychočas.
Ukázka na chystaný dlouhodobý kurz, který proběhne v březnu. 

Jarní únava postihuje až ¾ populace. Patříte mezi ně a chcete se
dozvědět, jak tyto symptomy vyčerpání zmírnit? Na workshopech se
budeme zabývat oblastmi zdravé výživy a nastavením jídelníčku z
kaloricky hodnotných potravin. Promluvíme si o úskalích diet a účinných
metodách jak zhubnout či přibrat v souladu s psychiatrickou medikací,
také se budeme bavit o poruchách příjmu potravy. 

Workshopy vás provedou studenti psychologie.
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SVÉPOMOCNÁ SKUPINA RECOVERY

Termíny: pokračuje od 6.12.,  každé úterý, 14:00- 15:30, Klub
Naděje, Tuřanská 12

Skupina nese název Recovery, jelikož to znamená v českém jazyce
zotavení. Přijďte si okořenit své sociální dovednosti v pestrých
rozhovorech ve skupině lidí s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním. Třeba máte téma, které byste rádi probrali s lidmi, kteří
zrovna zažívají něco podobného. Chcete se cítit přijat/a a pochopen/a a
zároveň mluvit v „lidštině “? Zde na svépomocné skupině je ten prostor-
pro toleranci a akceptaci, vaše nápady, sdílení zkušeností či vzájemné
tvoření. 
Skupinou provádí peer konzultanti s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním, kteří nepřinášejí téma, jen vytváří bezpečné důvěrné
prostředí pro všechny účastníky. 

PRAVIDELNÉ 
SKUPINY

SLYŠENÍ HLASŮ

Termíny: budou vypsány v lednu, středa každých 14 dní 14:00 -
15:30 hod, Klub Naděje 

Skupina Slyšení hlasů je určena lidem, kteří "slyší hlasy". Za "Hlasy"
považujeme jakékoliv vjemy, které ostatní nemohou slyšet, ale vy je
slyšíte v hlavě, nebo mimo ni. Svépomocná skupina se zabývá těmito
"obtížemi". Zde je vytvořený bezpečný prostor, kde můžete mluvit o
tom, jak se máte a s čím jste na skupinu přišli. Většinou je nosným
tématem slyšení konkrétních hlasů. Cílem setkání je sdílet a urovnat si
své zkušenosti s hlasy a také získat zpětnou vazbu, že nejste sami, kdo
je má. Na hlasy se zde nahlíží jako na normální důsledek mimořádných
životních okolností. 
Skupinou provází zkušený facilitátor Vladimír Dvořáček, který je členem
mezinárodního hnutí Hearing voices.
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SKUPINY

PODPŮRNÁ SKUPINA NEBÝT SÁM

Termíny: pokračuje v prosinci, každých 14 dní ve čtvrtek, v 16:00-
18:00 hod, místo si určuje skupina sama v centru Brna

Každý člověk se čas od času cítí sám a má pocit, že si nemá s kým
povykládat. Nemá někoho, s kým by si povídal o svých bolestech nebo
naopak o tom, co se mu podařilo a co ho dělá šťastným
Pokud i vy máte takové pocity, přijďte k nám na tuto skupinu. Společná
setkání se realizují v centru Brna a dáváme si vědět e-mailem.
Cílem je se společně scházet na různých místech a společně sdílet
zážitky a i zkušenosti s onemocněním.
Skupinu vedou dobrovolníci nebo lidé s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním.
Informace a přihlašování na email: nebytsam@prahjm.cz



PREZENČNÍ FORMA 

Probíhá v prostorách organizace Práh jižní Morava. Potkáváme se v
menší skupince lidí, kteří mají o dané téma zájem. Prezenční forma je
omezena pro maximálně 15 studentů ve skupině.

ON- LINE FORMA

K této formě vzdělávací činnosti využíváme aplikaci Zoom, je nutné
mít k dispozici kvalitní internetové připojení a zařízení (počítač, tablet
nebo smartphone) vybavené webovou kamerou a mikrofonem.
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OBECNÉ INFORMACE

Všechny aktivity Školy zotavení jsou zdarma. Nepotřebujete žádná
doporučení ani lékařské zprávy, studia se můžete zúčastnit i
anonymně.

Registrovat se můžete přes e-mail, kontaktní telefon nebo fyzicky na
pobočce organizace Práh Jižní Morava (Tuřanská 12). Ideální je
přihlásit se na danou aktivitu nejpozději den před konáním akce.

INFORMACE

ŠKOLA   ZOTAVENÍ  



Centrum zotavení
Práh jižní Morava, z.ú.
IČO: 70288101
Adresa: Tuřanská 12, 620 00 Brno
E-mail: skola.zotaveni@prahjm.cz
Provozní doba: 
pondělí- pátek 8:00- 16:30
Konzultační hodiny:
středa 9:00- 12:00 

Tel: 739 293 621
www.skola-zotaveni.cz
www.prah-brno.cz
FB: /skolazotavenibrno

KONTAKTUJTE NÁS


