
Co se na naučíte 

 Dozvíte se něco o sobě, o tom, jak vnímáte a 
jak si ceníte svojí svéprávnosti a svéprávnosti 
druhých. Naučíte se, že je lepší druhému s 
rozhodováním pomoci, než rozhodnout za něj.  

 Dále se účastníci seznámí s právní úpravou 
souvisejících oblastí, jako je občanskoprávní 
odpovědnost lidí s duševní poruchou a 
opatrovníků a dopady problematiky 
svéprávnosti do oblasti rodinného a volebního 
práva. 

Co řekli o kurzu účastníci  

 Vůbec jsem nevěděla, co rozhodování s 
podporou je. Po kurzu mi to přijde jako 
velmi užitečný nástroj k podporování 
člověka. 

Obsah kurzu 
V kurzu se budeme bavit o tom že: 

 každý si vybírá, co chce a co nechce, 

 že se tomu říká rozhodování, 

 že občas potřebujeme v rozhodování každý 
pomoc a podporu někoho druhého, 

 že se rozhodujeme pořád  - není to nic 
zvláštního, 

 že někdy k tomu rozhodování patří i právní 
jednání, například, když za něco platíme, nebo 
se někde podepisujeme. 

 budeme se společně bavit o tom, jak poznat, 
kdy je to rozhodování a kdy už právní jednání, 

 ukážeme si, že není to samé někomu při 
rozhodování pomáhat a za někoho rozhodovat, 

 ukážeme si tři stupně samostatnosti při 
rozhodování 

Informace o kurzu 

Datum: 31. března 2020 

Místo: Brno, Spolek Úsměvy 

Rozsah: 8 výukových hodin 

Akreditace: MPSV 2A2018/0782-SP/PC/V  

Cena: 0- Kč 

Co dostanete od nás 

Nejdůležitější informace k tomu, abyste mohli poskyto-

vat svému dítěti správnou míru podpory v jeho rozho-

dování a vést ho tak k co největší samostatnosti  se 

správně rozhodnout …. 

Co budete potřebovat s sebou 

Jen papír a tužku, všechno jinak dostanete 

i dobrou náladu 

Lektoruje: 
Veronika Škopová - lektorka Quipu, neochvějná  

propagátorka myšlení a přístupu zaměřeného na člověka. 

Chci se přihlásit 

Přihlaste se prostřednictvím on-line přihlášky, kterou 
najdete na našich stránkách www.usmevy.cz 

Nebo kontaktujte na info@usmevy.cz  

Karlínské náměstí 12/59 Praha 8; IČ.: 26624389-  č. účtu : 35-0689500207/0100  
www.kvalitavpraxi.cz;  e-mail: info@kvalitavpraxi.cz; tel: + 420 221 890 434 

Dodržování práva člověka rozhodovat o svém životě je jedním z principů, jehož  

naplňování vyplývá z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Jde však o to 

poskytovat tu správnou míru podpory v rozhodování člověka a  vést ho tak k co největší 

svobodě a samostatnosti . 

Jak poskytovat podporu při 
rozhodování 

https://forms.gle/y4A1zxHNZmcFKkmf9
mailto:info@usmevy.cz

