Jak
oživit
vzpomínky

ve spolupráci s Diakonickou akademií, s.r.o.
a projektem Paměť národa.

aneb reminiscence v praxi

Konference | 25. ŘÍJEN .2018

Velká posluchárna Diakonické akademie, s.r.o. | Belgická 22, Praha 2
Zahájení konference,
Přivítání hostů,
Odkud jsme vyšli a kam jdeme
v Reminiscenčním centru.

České století
(Poslední české století v nás
a jak je předáváme dalším
generacím)

Běh dějin
a běh života
- časová osa
(praktická ukázka)

9:00 - 9:25
Hana Janečková a hosté.

9:25 - 10:00
Magdalena Frouzová

10:00 - 10:30
Hana Janečková
Renáta Nentvichová Novotná

PAUZA
10:30 - 10:50

10:50 - 12:30

Kreativní práce se vzpomínkami – reminiscenční divadlo (praktické cvičení)

Pam Schweitzer
(Velká Británie)

OBĚD

12:30 - 13:30

Workshop I
Reminiscence v
mezigeneračních vztazích
(Využití vzpomínek v práci s dětmi)

Workshop II
Reminiscence v nemocnici
(Biograﬁe jako zdroj
v péči o pacienty)

Workshop III
Reminiscence v komunitní
práci (Ukázky projektů
na podporu života v obci)

13:30 - 14:30
Hana Čížková, Alena Fendrychová

Kvetoslava Hošková, Blanka Jirkovská,
Jitka Andresová

Radka Franců
Klára Cingrošová

PAUZA
14:30 - 14:50

Výstupy z
workshopů
- diskuse

Kreativní využití fotograﬁe
v reminiscenci
(zážitková dílna)

14:50 - 15:10
Hana Čížková

15:10 - 16:10
Alena Fendrychová
Renáta Nentvichová Novotná

Jak dál v reminiscenci
závěrečná diskuse
a hodnocení konference
16:10 - 16:30
Hana Čížková

Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání a rozhovor o nových
možnostech reminiscence.

Posterová
sekce
a další informace pro zájemce o konferenci.

Pokladnice vzpomínek – H. Čížková (VOŠ Jabok), K. Hošková (Thomayerova nemocnice)
Beneﬁty kognitivní rehabilitace u seniorů s demencí – K. Hošková (Ústav ošetřovatelství LF OU),
M. Tomagová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK)
Vliv reminiscenční terapie na zdravotní stav a kvalitu života seniorů v nemocnici – K. Hošková,
H. Janečková (Thomayerova nemocnice, Podpořeno grantem MZ ČR – RVO „Thomayerova nemocnice
– TN, 00064190“)
Retro výlet – K. Cingrošová (Městské komunitní centrum Brandýs n.L.)

Další informace pro zájemce o konferenci
Součástí konference bude také následující doprovodný program
Představení knih k tématu reminiscence

Výstava fotograﬁí z aktivit Reminiscenčního centra

Reminiscenční divadlo. Mladí lidé nastudovali a zahrají večerní divadelní představení
na motivy vzpomínek seniorů. (Podpořeno Nadaci ČEZ)

Výstava využití myšlenkových map při vzpomínání se seniory v Brandýse n. L. - Staré Boleslavi
Výstava koláží seniorů z Brandýsa n. L. - Staré Boleslav

Registrace a konferenční poplatky

600kč
Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit
https://bit.ly/2jFRw1d
zde

Přihlášeným zájemcům bude zaslána faktura s variabilním symbolem. Po její úhradě bude Vaše
registrace dokončena.
Z poplatku budou uhrazeny náklady na realizaci konference, konferenční materiály
a občerstvení během dne. Příspěvek na divadelní představení bude dobrovolný.
Storno podmínky: Při zrušení registrace do 30. 8. 2018 bude vrácen poplatek v plné výši, při zrušení do

20.10 2018 bude vráceno 50%. Při pozdějším zrušení účasti na konferenci nebude účastnický poplatek
vrácen.

Více o místě konání: www.vzdelavani.diakonie.cz/kontakty/

Více o Reminiscenčním centru, z. s.: www.reminiscencnicentrum.cz

