
     Seminář se bude zabývat zátěží a emocionálními dopady, kterými trpí pracovníci pomáhajících profesí 
v oblasti péče o přeživší holocaust. Tato práce je velmi záslužná a obohacující, ale je také nesmírně náročná.         
        Terapeuti a sociální pracovníci často zažívají únavu ze soucitu nebo zprostředkovaným traumatem. 
Seminář poskytne účastníkům možnost sdílet zkušenosti, učit se od sebe navzájem
 a získat vodítka k řešení obtížných situací, které jsou následkem jejich práce.

    Program:
9:30 – 10:40 Zátěž, kterou nesou pomáhající profese – únava ze soucitu 
11:00 – 12:30 „Raněný léčitel” – jak mohou osobní prožitky a zkušenosti pomoci v pomáhání ostatním 
12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 15:30 Pomoc pomáhajícím, self-care

     Martin Auerbach je psychiatr a psychoterapeut. Mnoho let pracoval ve vedoucích pozicích 
v organizacích zabývajících se duševním zdravím v Jeruzalémě. Jeho specializací je terapie traumat,  
  léčba úzkostí a modality psychoterapie. Od roku 2007 je ředitelem klinické části organizace AMCHA 
v Izraeli, která pečuje o přeživší šoa a jejich rodiny. Sám je dítětem přeživších holocaust. 
  Narodil se a vyrůstal ve Vídni, od roku 1983 žije v Izraeli.

Seminář je určen pro pracovníky v sociálních, zdravotnických a psychologických službách 
židovských organizací a dalších organizací, pečujících o přeživší holocaust.

        Seminář se koná 14. dubna 2016 od 9:30 do 15:30 hodin
v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze,
 Maiselova 15, Praha 1 (3. patro).

Přednášející bude hovořit anglicky, celý program bude simultánně tlumočen do češtiny.

Na seminář se přihlaste nejpozději do 5. dubna 2016. Online přihlášku naleznete zde:
https://docs.google.com/forms/d/1YxavdtZ3Nm9QzGMhKf_cR7mBUkZB99hoXsfMQGshXoM/viewform?c=0&w=1

Cena semináře je 300 Kč, poplatek zahrnuje košer oběd a občerstvení.
Účastnický poplatek převeďte prosím nejpozději do 12. dubna 2016 na účet 270500101/4300.
Jako variabilní symbol zadejte 35 a do poznámky o platbě napište příjmení účastníka/ů, za které platbu provádíte.

Nadační fond obětem holocaustu srdečně zve
 na seminář Martina Auerbacha, ředitele klinické části organizace AMCHA v Izraeli,   

          „Emocionální zátěž a výzvy v pomáhajících profesích 
     při práci s přeživšími šoa.“

Veřejně prospěšný spolek
na podporu osob
dotčených holocaustem

Partneři a dárci
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