
  
 
 

 

 
Nabídka 2 denního kurzu na téma   

Alzheimerova nemoc 

 
Postihla i Vaše blízké ALZHEIMEROVA NEMOC? 

 

Pomůžeme Vám! 

Nabízíme Vám 2 denní kurz, který se týká Alzheimerovy nemoci a který by Vám mohl 

pomoci v péči o Vašeho blízkého. Kurz je určen pro všechny, kteří pečují o své blízké s touto 

nemocí a kteří by se rádi dozvěděli potřebné informace, které by jim mohly pomoci při poskytování 

péče o své blízké. Kurz se bude konat v Boskovicích v naší školící místnosti v Domově pro seniory 

a v Domově se zvláštním režimem na ulici Sadová 18.  

Kurz bude v délce 2 dnů od soboty 17. 10. 2015 do neděle 18. 10. 2015. Začátek kurzu 

by byl v 9:00 hodin a konec by byl ve večerních hodinách. 

 

2 denní kurz zodpoví nejpalčivější otázky: 
• Máte nárok na sociální příspěvky? 

• Jaké můžete dostat kompenzační pomůcky? 

• Když se nemocný už sám nenají... 

• Máte průkaz ZTP a znáte jeho výhody? 

• Nezvládáte péči o nemocného? 



  
 
 

 

 
Během kurzu bude zajištěno bezplatné hlídání Vašeho nemocného nebo Vám bude vyplacen 

příspěvek 800 Kč/ den, pokud si hlídání zajistíte sami. 

 

5 důvodů, PROČ přijít na náš kurz: 
• Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí 

• Kurz je pro vás zdarma včetně občerstvení 

• Lektorky mají dlouholeté zkušenosti s péčí o nemocné Alzheimerovou nemocí 

• Dozvíte se praktické informace, které vám pomohou zvládnout péči o nemocného 

• Bude zajištěno bezplatné hlídání vašeho nemocného po dobu kurzu nebo obdržíte příspěvek na 

zajištění vlastního hlídání 

 

Kdo je pořadatelem kurzu 

Kurzy pořádá nezisková organizace MERIDIEM o.p.s. Tato organizace byla založena v roce 2012 s 

cílem poskytovat poradenství, vzdělávání a péči osobám sociálně znevýhodněným a zdravotně 

postiženým. Zakladatelé a spolupracovníci MERIDIEM o.p.s. mají dlouholeté profesní i vlastní 

zkušenosti v oblasti péče o nemocné Alzheimerovou chorobou. Veškeré aktivity organizace jsou 

financovány z městských grantů, darů a dotací. Kurz je financován z prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 
V případě zájmu a bližších informacích nás kontaktujte: 
 
Telefon: + 420 511 183 140 
 
E-mail: vybralova.msss@boskovice.cz, musilova.msss@boskovice.cz  
 
Písemně: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem 
                Sociální pracovnice 
                Sadová 18 

    680 01 Boskovice 
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