Českobratrská církev evangelická
Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů

v Nosislavi 16. ledna 2018
Milé kolegyně a milí kolegové,
rád bych Vám nabídl několik seminářů, které na letošní rok připravila Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů.
1. Osobnostní rozvoj – asertivitě zdar a sílu, syndromu vyhoření zmar a síru (15. – 18. dubna
2018 v táboře J. A. K. v Bělči nad Orlicí).
Seminář se zaměřuje na předcházení a zvládání emočního opotřebování, které může vést až k syndromu vyhoření. Teoretický úvod na téma vyhoření bude pokračovat praktickými cvičeními a nácviky
asertivních dovedností, které kazatele chrání, ale zároveň nesnižují empatii, ochotu a nasazení svým
farníkům pomoci. Následně bude v několika tematických a supervizích skupinách možnost sdílet
a diskutovat různá témata a problémové případy z praxe účastníků semináře. Celý třídenní seminář,
který obsahuje 12 pracovních bloků, bude veden v bezpečné, laskavé, přijímající, otevřené a vzájemně
se obohacující atmosféře. Seminář připravuje Roman Pešek (kognitivně behaviorální terapeut a supervizor) spolu Drahomírou Duškovou Havlíčkovou, která ochotně poskytne další informace.
počet účastníků: max. 12 (minimálně 8); uzávěrka přihlášek: 15. března 2018
2. Katechetický seminář s Ingrid de Zwart – Jak pozvat děti a mládež na cestu víry?
(22. – 25. dubna 2018 v táboře J. A. K. v Bělči nad Orlicí).
Tento seminář bude využívat model akce/reflexe, který propojuje teorii s praxí. Nabídne některé důležité hermeneutické dovednosti, které použijete i v menších skupinách s dětmi a mladými lidmi ve věku
od 5 do 18 let. Vychází z metod Everta Jonkera a Jerome Berrymanna. Seminář povede Dr. Ingrid
de Zwart, farářka v holandském městě Deventer, která se specializuje na práci s mládeží a více než
dvacet let učila náboženskou výchovu a katechezi na univerzitě v Amsterdamu, Utrechtu, Leidenu
i v Teologickém semináři Holandské protestantské církve. Seminář bude probíhat v angličtině
s překladem. Seminář připravuje a další informace poskytne Lenka Ridzoňová.
počet účastníků: max. 14 (minimálně 6); uzávěrka přihlášek: 1. března 2018
3. Supervizní seminář (20. – 22. května 2018 v evangelické škole v Křížlicích)
Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak
pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na která v naší službě narážíme. V semináři budeme pracovat ve skupině. Bonusem skupinové práce oproti individuální supervizi je možnost kolegiálně sdílet naše pracovní
úspěchy, radosti, nejistotu, frustraci, hněv… Další informace poskytne Jiří Weinfurter, který seminář
povede spolu s Filipem Šimonovským.
počet účastníků: max. 12 (minimálně 8); uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2018
4. Začínající kazatelé (11. – 15. června 2018, Křížlice). Tento seminář je povinný pro kazatele, kteří
jsou ve službě první a druhý rok. Seminář povede a další informace poskytne Jakub Keller.
5. Pastorace v nemoci, umírání a truchlení (18. – 21. listopadu 2018 v táboře J. A. K. v Bělči nad
Orlicí). Seminářem provede nemocniční kaplan Vojtěch Hrouda. Představí možnosti pastorace nemocných a o ně pečujících; pastorace umírajících a je doprovázejících; pastorace pozůstalých. Dojde

i na probírání kazuistik a na praktické nácviky. Seminář povede a další informace poskytne Ondřej
Macek.
počet účastníků: max. 14 (minimálně 8); uzávěrka přihlášek: 15. září 2018
6. Krátký rozhovor (2. – 5. prosince 2018 v táboře J. A. K. v Bělči nad Orlicí). Představení teorie
metody krátkého rozhovoru. Prohloubení dosavadních znalostí o tomto konceptu. Použití metafor,
obrazů a symbolů v krátkém rozhovoru. Použití biblických i jiných příběhů v krátkém rozhovoru. Povzbuzení k hledání řešení i vnitřních zdrojů, povzbuzení k naději. Metoda krátkého rozhovoru se jeví
jako zvláště vhodná pro pastoraci. Vyznačuje se nepřehrabování se v minulosti, nesměřuje k dávání
rad, ale k autentickému sdílení a povzbuzení k vlastnímu hledání řešení. Seminář je určen těm, kdo se
účastnili kurzu v roce 2017 – pomůže jim v hlubším osvojení metody, a dalším zájemcům. Budou-li
dostatečná poptávka, naváže v roce 2019 dvoutýdenní výcvik v této metodě, ten bude určen absolventů předchozích dvou seminářů. Seminář bude probíhat v němčině s překladem. Vede jej Karl Menger.
Další informace poskytne Ondřej Macek nebo Lenka Ridzoňová.
počet účastníků: max. 12 (minimálně 8); uzávěrka přihlášek: 25. září 2018
Také se bude opět konat Postgraduání kurz pro kazatele (3. – 6. září 2018 v Daňkovicích). Kurz
s přednášejícími z ETF UK i odjinud povede Jan Keřkovský.
počet účastníků: max. 40; uzávěrka přihlášek: 31. července 2018
Bližší informace o jednotlivých seminářích naleznete postupně na obvyklé adrese
(https://prihlasky.srcce.cz/celozivotni-vzdelavani-kazatelu). Srdečně Vám doporučujeme i semináře
pořádané třeba Diakonickou akademií (http://vzdelavani.diakonie.cz) – kazatelé ČCE na nich mají
slevu. Přikládáme jejich nabídku.
Podle platných Pravidel celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů
(http://www.evangnet.cz/cce/czr/pcv.html) by každá farářka/jáhenka či každý farář/jáhen měl absolvovat alespoň jeden seminář za tři roky.
Myslím však, že většina těch, kteří na některý z v minulosti pořádaných seminářů vyjeli, shledala, že intenzivní práce v menší skupině kolegů a kolegyň, včetně večerních pokračování
v rozhovorech, obohacuje, přináší impulzy pro práci i představuje příjemné vytržení z farního kolotoče. Budeme se snažit, aby to platilo i o těch letošních…
Rád bych Vás poprosil, abyste se na semináře přihlašovali pokud možno co nejdříve. Některé
jsou brzy plné. Nám to usnadní organizaci a vy to třeba budete mít v diáři už také dostatečně předem
bezpečně rezervováno.
Semináře jsou velkou měrou dotované povšechným sborem. Usilujeme však o to konat je za
důstojného počtu přihlášených a ty, o které je zájem, a nevyhazovat církevní peníze neúčelně.
Také bych Vám chtěl říci, abyste se nebáli seminářů, které jsou vedeny v cizím jazyce. Vše se
snaží tlumočníci překládat. V našem prostředí je často obtížné sehnat odborníky k různým tématům,
proto si vážíme pomoci holandské nadace SKGO, která nám pomáhá právě s tímto.

S pozdravem
Ondřej Macek

NABÍDKA KURZŮ 2018 PRO KAZATELE ČCE
od DIAKONICKÉ AKADEMIE, s.r.o.
KDO JSME
Jsme dceřinou společností Diakonie ČCE, zabýváme se vzděláváním pracovníků v sociální
oblasti a nabízíme vzdělávání i kazatelům ČCE.
CO NABÍZÍME KAZATELŮM ČCE
Přestože nabízíme odborné kurzy převážně sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních
službách, mohou některé z nich velmi dobře využít pro svou praxi i kazatelé.
Jedná se o kurzy z oblastí:





komunikace s různými cílovými skupinami, které nekomunikují zcela běžným způsobem
např. lidé s demencí, lidé s mentálním postižením, apod.
zvládání zátěžových situací při rozhovoru a jednáních s lidmi
např. agrese, stres druhé osoby, doprovázení umírajících, apod.
základů sociálního poradenství, tzn. kam se v různých situacích obrátit o pomoc
řízení skupinové diskuze a práce se skupinou lidí

Naši zkušení lektoři přizpůsobují kurz všem účastníkům kurzu. Vaše zkušenosti z pastoračních
rozhovorů a práce s lidmi, kterou se zabýváte, tak nezapadne vedle praxe sociálních pracovníků.
CENY KURZŮ PRO KAZATELE ČCE
Kazatelé ČCE mají kurzy s 30% slevou, to znamená, že:
a) za 1-denní kurz zaplatí 1.183,- Kč
b) za 2-denní kurz zaplatí 2.093,- Kč

VÝBĚR TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO PRO VÁS
o Chodíte k sestrám a bratřím s duševním onemocněním a nevíte, jak s nimi komunikovat?
o Obáváte se jednání lidí, kteří Vám řeknou, že mají duševní onemocnění?
o Nerozumíte tomu, jak se jednotlivé duševní nemoci projevují?
Základy psychiatrie a komunikace s lidmi s duševním onemocněním se naučíte v kurzech:
PSYCHIATRICKÉ MINIMUM I., II., A III. (1-denní)
termíny v roce 2018: 14. 2.; 9. 3.; 10. 4.; 9. 5.; 12. 6.; 18. 9.; 10. 10.; 7. 11.; 5. 12.
o Obáváte se přímého napadení?
o Znáte osvědčené způsoby, jak minimalizovat riziko, že někoho „vytočíte“?
o Umíte správně reagovat na člověka s agresivními projevy?
Obavy překonáte, pokud těmto projevům porozumíte a naučíte se ty správné „grify“ v kurzech:

KOMUNIKACE S PROBLÉMOVÝMI TYPY LIDÍ I. A II (2-denní)
termíny v roce 2018: 19. 2.; 10. 5.; 13. 9.; 26. 11. / vždy na 2 dny

MOŽNOSTI PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(2-denní)
termíny v roce 2018: 22. 3.; 24. 5.; 1. 11. / vždy na 2 dny
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o Rozumíte tomu, co je krizová situace a co člověk v krizi potřebuje?
o Umíte správně jednat s lidmi, kteří se na Vás v takové situaci obrátí a chtějí po Vás radu?
o Víte, kam člověka v krizové situaci nasměrovat k odborné pomoci?
Jak dobře pomoci člověku v akutní krizi se naučíte v kurzu:

PRŮVODCE KRIZOVOU INTERVENCÍ (2-denní)

termíny v roce 2018: 19. 2.; 23. 4.; 4. 6.; 24. 9.; 26. 11. / vždy na 2 dny
o Jste prakticky připraveni na setkání s umírajícími?
o Víte, jaké fyzické projevy umírání doprovází?
o Umíte poskytnout při rozhovoru s umírajícím i základní péči o tělo?
Základními informacemi o tom, jak důstojně doprovázet lidi v umírání, jak jim poskytnout
kvalitní péči a důstojné prostředí, Vás provede kurz:

DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍCH (1-denní)
termíny v roce 2018: 23.2.; 3.5.; 14.6.; 17.9.; 26.10.; 30.11.
o Setkali jste se někdy s tím, že jste z porady, kterou jste řídili, chtěli utéct?
o Dělá Vám při skupinových setkáních problém udržet „na uzdě“ emoce a projevy jejich
účastníků?
o Máte pocit, že se při poradách točíte na místě, jsou dlouhé a nic z toho ve výsledku není?
Pokud vedení porad nebo práce se skupinou není Vaší silnou stránkou, neumíte správně
řídit diskuzi a práci se skupinou, jsou tu pro Vás kurzy:

VEDENÍ TÝMU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (2-denní)
termíny v roce 2018: 16. 5.; 19. 11. / vždy na 2 dny

VEDENÍ PORAD V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (1-denní)
termíny v roce 2018: 18. 5.; 12. 10.

V NAŠÍ NABÍDCE BY VÁS DÁLE MOHLY ZAJÍMAT TYTO KURZY:


KOMUNIKACE PRACOVNÍKŮ SLUŽEB PRO SENIORY S RODINAMI KLIENTŮ



PSYCHOSOCIÁLNÍ MINIVÝCVIK



SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK PCA



WORK-LIFE BALANCE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ



ZVYŠOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI SOCIÁLNÍCH A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

Všechny nabízené kurzy probíhají v Diakonické akademii na adrese: Belgická 22, Praha 2.
Přihlášky najdete u nabídky kurzů na https://vzdelavani.diakonie.cz/o-kurzech/kurzy-vypis/.

INFORMACE O KURZECH

a všeho, co se jich týká, Vám ráda poskytne Anežka Dvořáková,
tel. č.: 739 320 671; e-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz
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