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Představení společnosti. 
Společnost DONASY s.r.o. se zaměřuje v rámci vzdělávání na specifické oblasti, kterými jsou oblast 

rozvoje duševních schopností, technik učení a zejména oblast rozvoje a tréninku kognitivních funkcí. 

Nejedná se tedy jen o tzv. „trénování paměti“. Paměť je jen jednou ze skupiny kognitivních funkcí  

a její poruchy se v mnoha případech projevují jako důsledek poškození jiných kognitivních funkcí, 

případně jako důsledek jiného zdravotního poškození nebo v důsledku stárnutí. 

Na vývoji vzdělávacích programů se v rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně  

a Univerzitou Palackého v Olomouci podílel tým odborníků z oblasti technik duševní práce, 

vzdělávání dospělých, speciální pedagogiky, psychologie, neurologie a zubního lékařství. Část z těchto 

odborníků spolupracuje v rámci svých pracovních možností i při realizaci vzdělávání jako lektoři.   

Vytvořené vzdělávací programy byly ověřeny v  úspěšně realizovaném projektu „Techniky zvyšování 

kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“ (09/2013 – 06/2015) zaměřeném na vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách. Na realizaci projektu byly poskytnuty finanční prostředky z ESF a státního 

rozpočtu ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235 (dále jen „Projekt“). Projektu se zúčastnilo 

209 pracovníků z 22 organizací sociálních služeb v Jihomoravském a Olomouckém kraji.  

Odbornou garanci ke vzdělávacímu projektu poskytly obě univerzity – Masarykova univerzita v Brně  

a Univerzita Palackého v Olomouci. 

Vytvořené vzdělávací programy vychází jak z teoretických poznatků, tak i z praktických zkušeností 

v přímé práci s uživateli sociálních služeb. Jedná se zejména o práci (aktivizaci) s lidmi s mentálním 

postižením, lidí s psychickým onemocněním (schizofrenie) a s cílovou skupinou seniorů v pobytových 

zařízeních (blíže na http://donasy.cz/vzdelavani/nase-kurzy :„Realizované významné projekty“). 

Vzdělávací programy zaměřené na pracovníky v sociálních službách jsou akreditované MPSV ČR. 

Přehled, obsah a náplň akreditovaných vzdělávacích programů je uveden dále v tomto dokumentu.  

 

Popis vzdělávacích programů: 

Akreditované vzdělávací programy DONASY s.r.o. - modulové 
MODUL 1 

 Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice I./2,  18 hod. 
č.a.: 2013/0185-PC/SP/VP/PP 

 Prevence orálního zdraví jako součást služeb sociální péči, 6 hod. 
č.a.: 2013/1243-PC/SP/VP/PP 

MODUL 2 

 Techniky zvyšování kognitivní kondice II., 12 hod., č.a.: 2014/1344-PC/SP/VP/PP 

 Techniky zvyšování kognitivní kondice s uměním a pohybem I., 8 hod.,  
č.a.: 2014/1345-PC/SP/VP/PP 

http://donasy.cz/vzdelavani/nase-kurzy


 

 
4 

 

20170629_v2 

 Techniky zvyšování kognitivní kondice s uměním a pohybem II., 8 hod.,  
č.a.: 2014/1346-PC/SP/VP/PP 

Vzdělávací programy delší jak 8 vyučovacích hodin jsou akreditované jako vzdělávací cykly, tzn.,  

že jsou rozděleny do více dnů. Počet hodin znamená vyučovací hodiny v délce 45 minut. 

Každý z uvedených akreditovaných vzdělávacích programů je možné také realizovat jako 

samostatnou vzdělávací akci. 

Obsahová náplň seminářů uvedených v MODULU 1 a 2 odpovídá také aktualizovanému obsahu  

(aktualizace v roce 2015) akreditovaných vzdělávacích programů uvedených pod stejným modulovým 

označením pod spolkem Akademie trénování paměti. Názvy modulů jsou Kognitivní kondice I. a II. 

Rozdíl je dán  zejména časovou dotací v rozsahu 4 x 6 hodin, tj. celkem 24 hodin pro každý modul. 

Charakteristika modulových vzdělávacích programů  

MODUL 1 

Semináře sestávají z bloku vzdělávání zaměřeného na čtyři základní oblasti související se 
zdravým životním stylem - fyzická kondice, životospráva, psychická rovnováha a mentální 
kondice.  
 
Obsahem teoretické části jsou základní informace o: lidském mozku; fungování paměti a 
ostatních kognitivních funkcích; příčinách selhávání paměti; průběhu ontogeneze a vlivu 
rodičů, okolí a vlastních motivací na vývoj mozku;  vlivu životosprávy a zvládání stresu na 
lidský mozek; příčinách a důsledcích syndromu vyhoření; vlivu deprese a úzkosti na zdraví; 
souvislostech mezi nedbalou ústní hygienou, orálním zdravím a rozvojem kognitivních 
deficitů u starších lidí. Účastníci se naučí: základní paměťové techniky; spektrum cvičení pro 
rozvoj a podporu funkce všech kognitivních funkcí; zásady prevence proti syndromu 
vyhoření; různé způsoby, jak se vyrovnávat se stresem; jak provozovat správnou ústní 
hygienu a zásady správného životního stylu pro úspěšné stárnutí. 

Teoretická část je průběžně doplňována praktickými cvičeními na různé kognitivní funkce. V 
průběhu výuky se účastníci naučí používat základní paměťové techniky, které jsou využívány 
ve vazbě na probíranou látku, aby si účastníci zapamatovali všechny důležité informace a 
myšlenky probírané na seminářích. Cvičení v rámci výuky jsou zaměřeny takovým způsobem, 
aby v průběhu realizace vzdělávacího programu byly postupně procvičovány všechny 
kognitivní funkce.  

Na teoretickou část navazují v každém semináři další dvě hodiny praktických cvičení 
zaměřených na procvičování různých kognitivních funkcí. Cvičení jsou koncipována tak, aby 
přispěla jednak účastníkům k jejich vlastnímu obohacení, ale aby byla současně využitelná 
pro práci s uživateli sociálních služeb. Kognitivní cvičení jsou vybrána tak, aby bylo možné 
volit obtížnější nebo jednodušší varianty podle míry kognitivních deficitů jednotlivých 
uživatelů sociálních služeb. Účastníci tak získají určitou „databanku“ návodů, metodik a 
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cvičení pro sestavování vlastních aktivizačních plánů.  Praktická cvičení tvoří cca polovinu 
obsahové náplně vzdělávacích programů. 

Modul 1 je zakončen seminářem zaměřeným na zdravotní problematiku v prevenci 
orálního zdraví, ústní hygieny a péče o zubní náhrady. Tento vzdělávací program obsahuje 
základní informace související s orálním zdravím – vznikající problémy a jejich příčiny, 
dostupná pomoc a prevence, souvislosti a možné zdravotní důsledky.  

Součástí semináře je i praktická instruktáž v péči o ústní dutinu a protetiku zaměřená na 
účastníky vzdělávání, je orientovaná zejména na zvýšení jejich zdravotní gramotnosti a 
kompetencí. Tyto základní znalosti jsou důležité zejména při jejich práci s uživateli sociálních 
služeb. Instruktáž provádí lékařky z Kliniky zubního lékařství FNOL a LF Univerzity Palackého 
Olomouc. 

Potřebnost získávání základních kompetencí v oblasti orálního zdraví u pracovníků sociálních 
služeb byla prokázána v rámci projektu „Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané“. Projekt 
byl v roce 2014 realizován jako významný projekt Olomouckého kraje. Výstupy z realizace 
projektu jsou publikovány na webových stránkách: 
http://spolek.akademietrenovanipameti.cz/projekty. 

 

MODUL 2 

Navazuje nepřímo na modul 1 a je v prvních dvou seminářích obsahově zaměřen na 
psychohygienu a prevenci syndromu vyhoření, možnosti využívání poezie a dalších forem 
umění jako součást kognitivního tréninku a hledání duševní rovnováhy. Tematicky doplňuje 
informace o tom, jak je vývoj mozku ovlivňován v průběhu ontogeneze, informace o 
„citovém“ mozku a rolích emocí, „sociálním“ mozku a některých aspektech sociálního a 
morálního chování, důležitosti „vazby“ (attachment), teorie mysli a zvládání „čtení“ tváří a 
emocí jiných lidí. 

V průběhu teoretické části jsou pro snazší zapamatování probírané látky využívány různé paměťové 
techniky.  Třetí a čtvrtý seminář je orientován zejména na praktické aktivity a využívá některých 
z mnoha prvků terapeutického tance, arte-terapeutických výtvarných technik, různé postupy na 
zlepšování jemné motoriky a práce rukou, cvičení pozornosti, vyjadřovacích schopností apod. 
 
Celkový rozsah cvičení v rámci všech vzdělávacích modulů (Modul 1 a 2) zaujímá cca 50% z časové 
dotace. 
 

Více informaci je na stránkách projektu: http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/  

http://spolek.akademietrenovanipameti.cz/projekty
http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/
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Akreditované vzdělávací programy DONASY s.r.o.  –  samostatné - 

přehled: 
 

Název Číslo akreditace 
MPSV ČR 

Počet 
vyučovacích 
hodin 

Platnost 
akreditace 
MPSV ČR 

Psychohygiena jako prostředek zlepšování 
paměti, proti stresu a syndromu vyhoření 

2015/0450-
PC/SP/PP 

8 12. 5. 2019 

Vedení a řízení času jako jeden z faktorů 
sebekontroly 

2015/0451-
PC/SP/PP 

8 12. 5. 2019 

Techniky zvyšování kognitivní kondice I. 2015/0689-
PC/SP/VP/PP 

8 30. 6. 2019 

Techniky zvyšování kognitivní kondice II. 2014/1344-
PC/SP/VP/PP 

12 11. 11. 2018 

Techniky zvyšování kognitivní kondice III. 2015/0690-
PC/SP/VP/PP 

8 30. 6. 2019 

Prevence orálního zdraví jako součást služeb 
v sociální péči 

2013/1243-
PC/SP/VP/PP 

6 23. 10. 2017 

Techniky zvyšování kognitivní kondice s 
uměním a pohybem I. 

2014/1345-
PC/SP/VP/PP 

8 11. 11. 2018 

Techniky zvyšování kognitivní kondice s 
uměním a pohybem II. 

2014/1346-
PC/SP/VP/PP 

8 11. 11. 2018 

Vzdělávání a kognitivní trénink seniorů 2017/0187-
PC/SP/VP/PP 

12 24. 3. 2021 

Profesní rozvoj pracovníků v sociálních 
službách 

A2017/0044-SP/PC 
16 24. 5. 2021 

Plánování profesního rozvoje pracovníků 
v sociálních službách 

A2017/0126-SP/VP 
16 25. 5. 2021 

Programy jsou akreditované pro cílové skupiny: 

Dle označení v čísle akreditace: 

• PC - Pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle   § 116 odst. 9 Zákona) 
• SP - Sociální pracovníci (dle § 111 Zákona) 
• VP - Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)  
• PP - Odborná podpora pečujících (dle § 117a Zákona) 
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Vzdělávací programy  

DONASY s.r.o.  –  neakreditované / základní kurzy, trénink, výcvik. 
A) Realizováno pro cílovou skupinu: osoby se psychickým onemocněním (schizofrenie) ve 
stabilizovaném stádiu nemoci (2014, 2015, 2016) 

• Trénink kognitivních funkcí, 6 x 4 hodiny - terapeutická odpoledne zaměřená na procvičování 
různých kognitivních funkcí. 

• Rozvoj kognitivních funkcí s uměním a pohybem, 6 x 4 hodiny - terapeutická odpoledne 
zaměřená na procvičování různých kognitivních funkcí zahrnující prvky terapeutického tance 
a art-terapeutické techniky. 

• Trénink kognitivních funkcí II., 12 x 3 hodiny – program klubové činnosti zahrnující prvky 
vzdělávání a realizaci a praktických kognitivních cvičení; zahájeno v listopadu 2016 v rámci 
projektu „Služby schizofrenikům v domácím prostředí“ ev.č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001073. 

 
 
B) Realizováno pro cílovou skupinu: 
senioři v pobytových zařízeních (domovy pro seniory – více jak 70 vzdělávacích akcí v letech 2015, 
2016, 2017) 

• Trénink paměti a dalších kognitivních dovedností I.,  6 x 2 hodiny  
Co všechno dokáže lidská mysl, relaxační cvičení spojené s chutěmi, vůněmi, čichem a 
hmatem; poezie a hudební motivy jižní Moravy s kytarovým doprovodem; lidová slovesnost a 
tradice; cvičení a hry pro zlepšení paměti; procvičování motoriky prstů; cvičení pozornosti, 
zpracovávání informací a exekutivních funkcí.  
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• Trénink paměti a dalších kognitivních dovedností II., 6 x 2 hodiny 
Vyvinuli jsme se jako sociální tvorové a z toho vyplývá i způsob našeho jednání a naše 
základní lidské potřeby; citový mozek a emoce, proč milujeme své bližní a podstata lidského 
zla; jakou roli vlastně mají babičky;  relaxační cvičení a cvičení pro unavené oči; jak vzniká 
návyk a proč je tak těžké se zbavit špatných návyků; morální rozhodování a co je vlastně 
morálka; moudrý může být jen starší člověk; poezie a „Skácelův rok“; hudební motivy jižní 
Moravy s kytarovým doprovodem; lidová slovesnost a tradice; zábavné hry pro zlepšení 
poznávacích funkcí. 
 
 

 
Foto: Igor Šefr 

 
 

Kurz obdobný svou obsahovou náplní kurzu „Trénink paměti a dalších kognitivních 

dovedností I.“ je akreditován MPSV ČR s názvem programu Vzdělávání a kognitivní trénink 

seniorů (akreditace viz tabulka výše). 
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 Vzdělávání a kognitivní trénink seniorů – Lipník nad Bečvou 
 
 
C) Realizováno pro cílovou skupinu:  
(i)  senioři v rámci U3V - Masarykova univerzita v Brně,  
(ii) senioři v rámci Senior akademie Městské policie Brno (od roku 2011). 

• Techniky dobré paměti - I., 4 x 3 hodiny  
 

D) Realizováno pro cílovou skupinu:  
pedagogičtí pracovníci, pracovníci v manažerských pozicích, pracovníci institucí a úřadů (od roku 
2011). 

• Metody pro posílení a aktivizaci paměti, 6 hodin 

• Myšlenkové mapy jako motory kreativity, 6 hodin  

• Deset zlatých pravidel chytrého učení, 6 hodin 

• Ovládněte čtvrtý rozměr (řízení času), 6 hodin 

Licencované vzdělávací programy 
Společnost DONASY s.r.o. je autorizovaná od roku 2016 k realizaci licenčního vzdělávacího programu 
Nástroje profesního ukotvení a rozvoje kariéry (Profesní seniorita).  
 
Nástroje profesního ukotvení a rozvoje kariéry (Profesní seniorita) jsou licencovaným vzdělávacím  
a výcvikovým programem realizovaným prostřednictvím lektorů autorizovaných licenčním partnerem 
v ČR a Finským institutem pracovního zdraví. 
 
Jedná se o promyšlený koncept založený na psychologických studiích chování zaměstnanců v různých 
životních a pracovních situacích ve většině profesí a v rozdílných kulturách. Tyto situace jsou 
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simulovány prostřednictvím modelových případů vycházejících z běžné pracovní reality na většině 
pracovišť. Účastníci společně hledají a diskutují příčiny problémů, navrhují a hledají řešení zahrnující 
jejich aktivní účast při realizaci. Metoda byla vyvinuta skupinou expertů z Finského institutu 
pracovního zdraví a využívá metody skupinové práce vypracované Michiganskou univerzitou v USA. 
 
Licenčním partnerem pro Českou republiku je Age Management z.s. (www.agemanagement.cz ) 

Program Nástroje profesního ukotvení a rozvoje kariéry využívá skupinové metody práce se 
zaměstnanci zaměřené na podporu motivace jejich spoluodpovědnosti při řízení vlastní kariéry, 
odborného růstu, naplňování seberealizace a  rozvoje sounáležitosti s „životem“  organizace 
zaměstnavatele. 
 
Program je v celkovém rozsahu 16 hodin a je rozdělen do dvou až čtyř školících dnů.  
Program je určen pro všechny věkové skupiny i vertikální organizační vrstvy zaměstnanců.  
 
Zkušenosti ze zahraničních projektů ukazují, že největší motivační efekt se projevuje u mladších 
zaměstnanců a u tzv. „workoholiků“. Zlepšuje sounáležitost s organizací, týmovou spolupráci, tedy i 
se staršími zaměstnanci a snižuje fluktuaci.  
 
Více informací je uvedeno na stránkách: http://donasy.cz/vzdelavani/profesni-seniorita/  
 
U starších zaměstnanců pomáhá v adaptaci na změny, snížení stresu ze změn v organizaci. Předchází 
syndromu vyhoření a poklesu výkonu pracovní schopnosti. Snižuje tendenci odcházet předčasně do 
penze. 
 

 
Zaměstnanci restaurací Baroque – Kuks. 
 

http://www.agemanagement.cz/
http://donasy.cz/vzdelavani/profesni-seniorita/
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REFERENCE 

Realizované projekty DONASY s.r.o.:  
 

Projekt "Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí", 
registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235: 
 

Realizace v období 09/2013 – 06/2015. Projektu se zúčastnilo 209 pracovníků sociálních služeb z 22 

organizací sociálních služeb v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Vzdělávání v celkovém rozsahu 56 

hodin rozdělených do 2 let. Projekt byl inspirován aktuálními poznatky o lidském mozku,  

o činnostech, které mu prospívají - učení a všestranná přiměřená aktivita, ale také těch, které mu 

škodí - to je zejména nečinnost a rutiny. 

Podíl realizátora: vytvoření projektu, vytvoření vlastních vzdělávacích programů, lektorská činnost, 

řízení projektu. 

Podrobné informace k projektu včetně fotodokumentace jsou uvedeny na stránkách: 

 http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/  
 

Závěrečná zpráva z realizace projektu: 

 http://www.akademietrenovanipameti.cz/project/A7.235_Zaverecny-zpravodaj-projektu.pdf 
 

Hodnocení projektu účastníky (evaluace) a poskytnuté reference: 

 http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/2015/08/zaverecny-pravodaj-a-evaluace-
projektu/ 

 
 

Projekt "Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: Můj život, moje 
domácnost" 

 
Projekt byl realizován za finanční podpory z Evropského sociálního fondu a z národního rozpočtu ČR.  
Byl zaměřen na podporu pobytové sociální služby chráněné bydlení, která vznikla jako výsledek 
procesu transformace pobytových služeb sociální péče poskytovatele Vincentinum - poskytovatel 
sociálních služeb Šternberk, p.o. 
Realizace projektu 09/2014 – 10/2015, reg. číslo: CZ.1.04/3.1.02/D2.00002 
 
Podíl realizátora: vytvoření projektu pro příjemce podpory,  lektorská činnost, řízení a organizace 
projektu, spolupráce na vytváření metodik pro cílovou skupinu 
(https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/SeznamJS?action=get&idSeznamu=c05d0735-09e2-
4435-aff4-31df710c6234 – pod reg. číslem. CZ.1.04/3.1.02/D2.00002) 
 
Podrobné informace k projektu včetně fotodokumentace jsou uvedeny na stránkách: 
http://akademietrenovanipameti.cz/projekt002/  

http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/
http://www.akademietrenovanipameti.cz/project/A7.235_Zaverecny-zpravodaj-projektu.pdf
https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/SeznamJS?action=get&idSeznamu=c05d0735-09e2-4435-aff4-31df710c6234
https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/SeznamJS?action=get&idSeznamu=c05d0735-09e2-4435-aff4-31df710c6234
http://akademietrenovanipameti.cz/projekt002/
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Závěrečná zpráva z realizace projektu: 

http://akademietrenovanipameti.cz/project/Zaverecny-zpravodaj_Muj-zivot-moje-
domacnost.pdf 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt " Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané" 
Projekt si v rámci podpory Olomouckého kraje kladl za cíl ověřit aktuální situaci orálního zdraví 
seniorů ve vybraných zařízeních sociálních služeb Olomouckého kraje. 
 
Zdravotní prohlídky uživatelů prováděly „mobilní“ dentální týmy složené ze zubních lékařek a 
studentů 4. ročníku zubního lékařství. Prohlídky se konaly na základě informovaného souhlasu 
uživatelů a ve spolupráci s pracovníky sociálního zařízení přímo v zařízeních sociálních služeb pro 
seniory. 
 
Bližší informace jsou uvedeny v závěrečné zprávě, která je dostupná na odkaze: 
http://www.akademietrenovanipameti.cz/project/Zaverecna-zprava-DenTymy_web-pass.pdf  
 

Vzdělávání mimo projektové aktivity: 
 

Senior akademie, Městská policie Brno  
Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit 

http://akademietrenovanipameti.cz/project/Zaverecny-zpravodaj_Muj-zivot-moje-domacnost.pdf
http://akademietrenovanipameti.cz/project/Zaverecny-zpravodaj_Muj-zivot-moje-domacnost.pdf
http://www.akademietrenovanipameti.cz/project/Zaverecna-zprava-DenTymy_web-pass.pdf
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třetího věku – U3V) určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, 
pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V 
průběhu uplynulých šesti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují 
informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, či finanční. 
 
V rámci výuky jsme se podíleli v letech 2009 – 2015 na vzdělávání zaměřeném na paměťové techniky 
a procvičování kognitivních funkcí. 
 

Masarykova univerzita v Brně - Univerzita 3. věku 
V rámci vzdělávacích programů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Brně realizujeme od 
roku 2011 kurzy “Techniky dobré paměti”. Kurz je určen pouze pro posluchače U3V a probíhá jako 
doplňkové vzdělávání v rámci krátkodobých kurzů. 
 
Od roku 2015 byla činnost U3V rozšířena do regionů Jihomoravského kraje. Lektoři U3V dojíždí do 
jednotlivých domovů pro seniory a realizují vzdělávací akce přímo v pobytových zařízeních. V letech 
2015 – 2016 proběhlo vzdělávání zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí v sedmi domovech pro 
seniory zřizovaných Jihomoravským krajem. Každý kurz znamená šest pracovních setkání a na 
sedmém setkání obdrží účastníci „Osvědčení“ o absolvování kurzu.  
 
V prvním pololetí 2017 bylo realizováno vzdělávání v dalších 5-ti domovech pro seniory a další čtyři 
domovy jsou přihlášeny ve druhém pololetí. Popularita a zájem o tuto formu vzdělávání se zvyšuje a 
zapojují se i sociální zařízení, která nejsou zřizovaná Jihomoravským krajem a musí si finanční 
prostředky opatřit z jiných zdrojů. Mezi první tři městská zařízení patří v roce 2017 Centrum 
sociálních služeb Znojmo, Domov pro seniory Foltýnova v Brně a Sociální služby města Lipníka nad 
Bečvou. 
 
Fotogalerie z realizovaných kurzů jsou publikovány na stránkách DONASY s.r.o. 
 

DOTYK II  (http://www.dotyk2.cz/o-nas/)  
Spolupracujeme s organizací DOTYK II, o.p.s. na vytváření a realizaci programů zaměřených na 
aktivizaci osob s duševním onemocněním (schizofrenie). Vzdělávací programy jsou zaměřené 
zejména na procvičování a rozvoj kognitivních funkcí. Jsou realizovány samostatné semináře 
přizpůsobované momentálním potřebám cílové skupiny.  
 
Od roku 2016  je realizován nový rozvojový aktivizační program v rámci klubové činnosti a přednášky 
pro rodiče nemocných. Vzdělávání a trénink jsou realizovány v rámci projektu „Služby schizofrenikům 
v domácím prostředí“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001073. Projekt končí v roce 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://donasy.cz/vzdelavani/univerzita-3-veku/
http://donasy.cz/o-nas/relax/
http://www.dotyk2.cz/o-nas/
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Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra ČR 
 
Od roku 2011 realizovány jednodenní kurzy zaměřené na aktivizaci paměti, pravidla a techniky 
efektivního učení a tvoření poznámek s využíváním myšlenkových map. Účastníci kurzů jsou 
pedagogové, pracovníci Hasičského záchranného sboru a policisté. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, 29. 6. 2017 


