Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí a katastrof
seminář pořádaný pod záštitou ČMPS
Termín: 24. 10. 2016, 10:00 – 14:00 hodin
Místo: zasedací místnost, MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha
Cílová skupina: psychologové a krizoví interventi IZS, pomáhající profese pro práci
s traumatem
Kapacita: omezená, zájemci se přihlásí nejpozději do 17. 10. 2016 na email:
ivan.jakubek@grh.izscr.cz
Program:
Čas

Název příspěvku

Přednášející

10:00-10:10

Zahájení semináře Aktuální trendy v psychologii krizí,
katastrof a traumatu

Jana Majzlíková
Martina Wolf
Čapková
Štěpán Vymětal

10:10-10:25

10:25-10:40

Činnost pracovní skupiny pro psychologii krizí, katastrof
a traumatu
Příspěvek seznámí přítomné účastníky a účastnice s činností
pracovní skupiny pro psychologii krizí, katastrof a traumatu
od jejího vzniku, s hlavními cíli a připravovanými akcemi.

HZS Ústeckého
kraje

Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální
pomoci (12/2015), STC 12

Martina Wolf
Čapková

V roce 2012 byla vydána Typová činnost složek IZS při
poskytování psychosociální pomoci. Vznikla na základě snahy
zakotvit praxí ověřené postupy součinnosti při poskytování
psychosociální pomoci mezi složkami IZS a nestátními
neziskovými organizacemi. Cílem příspěvku je představit její
novelizaci, která byla vydána na konci roku 2015.
10:40-11:00

Psychologické aspekty radikalizace

MV-GŘ HZS ČR

Štěpán Vymětal

Násilná radikalizace je jevem, který se postupně dostává
do centra pozornosti bezpečnostních expertů v oblasti
vězeňství, policie, informačních technologií, mezinárodních
vztahů či duševního zdraví. Příspěvek se zaměří
na psychologické souvislosti tohoto procesu.
11:00-11:30

Jana Majzlíková

MV ČR

Diskuze k příspěvkům
Moderuje: David Dohnal, HZS Olomouckého kraje

11:30-12:30
12:30-12:50

Pauza na oběd
EUNAD-IP: projekt pro osoby s mentálním postižením při
katastrofách

Hedvika
Boukalová

EUNAD IP je projekt podporovaný Evropskou komisí.
Zaměřuje se na specifika krizové komunikace a psychosociální
potřeby lidí s mentálním a/nebo motorickým postižením
v kontextu krizí a katastrof. Projekt navazuje na předchozí

FF UK v Praze
Štěpán Vymětal

12:50-13:10

projekt, který se zabýval potřebami a komunikací s lidmi se
sluchovým nebo zrakovým postižením.

MV ČR

A jak ta psychoterapie vlastně vypadá?

Zuzana
Hrušková

Zasahující často předávají zasažené do odborných služeb
a jednou z nich může být také psychoterapie. Ne každý si
dokáže představit, jak psychoterapie vypadá a funguje, jak se
Dlouhá
příběh zasažených u psychoterapeuta vyvíjí. Příspěvek přinese
z.s.
kazuistické střípky z praxe psychoterapeutky.
13:10-13:30

Sociální služba krizová pomoc jako součást
psychosociální pomoci integrovaného záchranného
systému Moravskoslezského kraje
Pozice Krizového centra Ostrava v rámci psychosociální
pomoci v Moravskoslezském kraji. Role sociální služby v rámci
podpory a pomoci zasaženým a pozůstalým občanům.
Možnosti dlouhodobé práce se zasaženými jednotlivci
a komunitou.

13:30-13:50

cesta,

David Tichý
Krizové centrum
Ostrava

Diskuze k příspěvkům
Moderuje: David Dohnal HZS Olomouckého kraje

13:50-14:00

Závěr semináře Aktuální trendy v psychologii krizí,
katastrof a traumatu

Jana Majzlíková
Martina
Čapková

Wolf

