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Tisková zpráva: 

 
Kurzy napomáhají zlepšit péči o nevyléčitelně nemocné 
 
Ve vzdělávacím centru při Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích se v květnu a červnu setkali zájemci 

o kurzy: Péče o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí a Specifika hospicové péče pro sociální 

pracovníky, které probíhali v rámci projektu „Vzdělávání jako prohloubení lidskosti v hospicové péči“. 

Projekt je financovaný Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Tyto kurzy 

úspěšně absolvovalo 43 uchazečů. 

Odborní lektoři – zkušení zaměstnanci Hospice sv. Jana N. Neumanna a další odborníci v oblasti hospicové 

paliativní péče předali účastníkům, jak teoretické znalosti, tak i praktické zkušenosti týkající se této 

problematiky. Získané vědomosti a zkušenosti absolventům pomohou v péči o nevyléčitelně nemocné, ale 

také i jejich blízké. 

V rámci kurzu Specifika hospicové péče pro sociální pracovníky byly účastníkům předány odborné 

informace a praktické zkušenosti týkající se specifických požadavků na poskytování sociální práce 

umírajícím, jejich rodinám a pozůstalým.  

„Kurzy se setkaly s velkým ohlasem a tak i do budoucna počítáme s jejich další realizací“ dodává vedoucí 

projektu Ing. Patrik Coufal. 

Pod záštitou výše jmenovaného projektu bude probíhat i další připravovaný kurz:  Kvalifikační kurz pro 

pracovníky v sociálních službách, s jehož prvními absolventy počítáme již v roce 2012. „Kurz je určen pro 

zájemce z řad široké veřejnosti, kteří si svým úspěšným absolvováním kurzu zvýší kvalifikaci a tím i možnost 

uplatnění na trhu práce,“ doplňuje vedoucí projektu Ing. Patrik Coufal.  

Všechny 3 jmenované kurzy splnily veškeré podmínky pro udělení akreditace Ministerstvem práce                 

a sociálních věcí ČR. 

 

Více informací o projektu lze získat na www.hospicpt.cz  

Kontaktní osoba: Ing. Patrik Coufal, ekonom@hospcipt.cz, tel. 388 311 726 

 

Projekt Vzdělávání jako prohloubení lidskosti v hospicové péči                                                                                     

je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu                             

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
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