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Vážené sestry kazatelky, vážení bratři kazatelé, 

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na kurzy, které nově nabízí Diakonická akademie, která 

už 10 let působí na poli vzdělávání zejména v sociálních službách. Nyní rozšiřujeme svou 

nabídku kurzů i pro kazatele a kaplany. 

Chceme Vás upozornit na možnost požádat synodní radu ČCE o příspěvek 

na vzdělávání, kterým kurz Diakonické akademie může být  

– viz bod H) Pokynů k celoživotnímu vzdělávání farářů a jáhnů ČCE.  

 

NABÍDKA KURZŮ PRO KAZATELE A KAPLANY 
 

 

JAK ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA NEUDĚLAT NOČNÍ MŮRU 

(typologie osobnosti a vedení porad) 

POČET HODIN: 16 hodin (2 dny) 

ANOTACE: Schůze staršovstva mají své pozitivní i negativní stránky. S některými presbytery se nám 

spolupracuje lépe, s některými hůře i přes naše snahy o naladění se na stejnou notu. 

Někteří presbyteři si navzájem v některých věcech nerozumí a nechápou, jak někdo může 

mít zcela protichůdný názor na danou věc, a to vyvolává nepříjemné situace, hádky a 

dohady.  Při každé schůzi je pak pro faráře těžké vyhovět všem - těm, co rádi probírají 

věci dopodrobna i těm, kteří spěchají ze schůze domů za svými domácími povinnostmi. 

Mnohdy se pak z očekávané schůze staršovstva stává stresová situace, možná noční 

můra. 

V kurzu si ukážete, jak můžete typologicky rozdělit jednotlivé členy staršovstva, co 

jednotlivé typy v komunikaci potřebují a jak byste mohli upravit svůj styl jednání, abyste 

se mohli rychleji a hladčeji domluvit. A získáte řadu dobrých tipů, jak vést schůzi bez 

zbytečných prostojů a jak podpořit vzájemnou shodu. 

CO SE V KURZU 

NAUČÍTE: 

• seznámíte se s typologií MBTI, která pomáhá charakterizovat různé typy lidí 

• získáte základní přehled o tom, jak lidé různých typů reagují, co potřebují pro svou 

pohodu při rozhodování, jaký je jejich styl práce, vnímání času apod. 

• budete se lépe orientovat v reakcích jednotlivých presbyterů, a budete se tak na ně 

umět připravit 

• naučíte se, jak poradu staršovstva efektivně naplánovat, aby byl prostor pro 

konstruktivní diskuzi bez naivního „filosofování“, i  pro konstruktivní rozhodování 

• v souvislosti se znalostmi o typologii lidí budete lépe reagovat na podněty 

presbyterů, budete vědět, kdo na vyjádření svých postojů potřebuje čas a Vaši výzvu, 

aby se vyjádřil, a kdo naopak střílí od boku bez ohledu na to, co tím způsobí 

• dozvíte se, jak usměrnit ty, kteří mluví neustále a jak podpořit ty, kteří se běžně ke 

slovu prakticky nedostanou, i když mají, co říci 

https://www.ustredicce.cz/data/2/V/P/Pokyny-k-celozivotnimu-vzdelav.pdf
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DOPORUČENÝ POČET 

ÚČASTNÍKŮ: 

8-12 

LEKTORKY: 

 

 

 

 

 

MGR. ZDENKA TMĚJOVÁ (typologie MBTI) 

Vystudovala psychologii na FF UK v Praze, poté absolvovala psychoterapeutický výcvik v Institutu 

Gestalt terapie v Praze a další  výcviky. 

Pět let pracovala na Magistrátu hlavního města Prahy jako psycholožka a psychoterapeutka 

v odboru náhradní rodinné péče. V současné době se jako psycholožka zaměřuje na kurzy 

rozvoje osobnosti, komunikace a koučování jak v komerční, tak i v sociální oblasti.  

S Diakonickou akademií spolupracuje více než 5 let a vede zde několik kurzů z oblasti 

osobnostního rozvoje a manažerského vzdělávání. 

Od účastníků kurzů dostává pravidelně nejlepší hodnocení a účastníci si jí cení zejména pro její 

odborné znalosti, inspirující způsob, jakým vede svoje kurzy, ve kterých se věnuje každému 

účastníkovi individuálně. Mnozí pod jejím vedením nacházejí skryté možnosti na svých životních 

cestách. 

 

ING. HELENA CHVÁTALOVÁ (Vedení porad) 

Vystudovala Stavební fakultu na VUT v Brně. Později absolvovala ve Středisku psychologických 

služeb v Brně kurzy MŠMT z psychologie, pedagogiky a andragogiky. 

Již 20 let pracuje jako lektorka soft skills v sociální i komerční sféře - vede kurzy, tréninky a věnuje 

se i individuálnímu poradenství v oblasti komunikace, vyjednávání, zvládání obtížných situací, 

manažerských dovedností, personalistiky.  

S Diakonickou akademií spolupracuje více než 6 let a zaměřuje se na kurzy osobnostního rozvoje 

a manažerských dovedností. Účastníci kurzů si jí cení hlavně pro její ráznost a současně velmi lidský 

přístup, díky kterým dokáže účastníky „nastartovat“ a motivovat k práci na sobě jak v pracovním, 

tak v osobním životě. 

TERMÍN: 2.-3. 6. 2021 

CENA ZA 2DENNÍ KURZ: 2.890 Kč 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ: https://www.diakonicka-akademie.cz/kurzy-pro-farare-duchovni-kaplany/jak-ze-

schuze-starsovstva-neudelat-nocni-muru-220/ 

MÍSTO KONÁNÍ: Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diakonicka-akademie.cz/kurzy-pro-farare-duchovni-kaplany/jak-ze-schuze-starsovstva-neudelat-nocni-muru-220/
https://www.diakonicka-akademie.cz/kurzy-pro-farare-duchovni-kaplany/jak-ze-schuze-starsovstva-neudelat-nocni-muru-220/
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JAK KŘESŤANSKY NABÍDNOUT A ODMÍTNOUT POMOC BLIŽNÍMU 

(sociálně-právní minimum pro faráře a kazatele) 
 

POČET HODIN: 8 hodin (1 den) 

ANOTACE: U farních dveří zazvoní kde kdo. A ne vždy jsou to návštěvy pro nás příjemné, protože 

zvládají různé manipulativní techniky a útočí na naše svědomí před Bohem, na naši 

křesťanskou povinnost, a jsou arogantní až agresivní při žádostech o peníze. Je těžké 

v takové chvíli nepodat pomocnou ruku. Zároveň ale můžeme mít pocit, že je na čase 

nejenom „ryby dávat, ale i ryby naučit lovit“, protože není správné dát někomu peníze 

„na jízdenku“, aby si za ni koupil lahev alkoholu. 
 

I ve sboru se nacházejí lidé, kteří při řešení své nepříznivé situace potřebují vedle 

duchovní podpory i praktickou radu, kde dále mohou hledat pomoc odborníků, jak je 

nastavena pomoc od státu.  
 

Pro Vás, kteří se s podobnými situacemi setkáváte, a nejste si úplně jisti, zda jednáte 

správně, je určený tento kurz, ve kterém se dozvíte nejdůležitější informace o systému 

sociální pomoci v různých životních situacích.  

CO SE V KURZU 

NAUČÍTE: 

• naučíte se dobře poradit a s čistým svědomím se rozhodnout, zda pomoci nebo 

pomoc odmítnout a tyto lidi poslat dále 

• dozvíte se, jak je nastaven systém finanční podpory pro různé životní situace, kdo 

má na jaké dávky podpory nárok 

• dozvíte se, kde se dá najít narychlo nocleh, co dělat, když někdo nemá doklady a 

peníze, kdy je správné volat policii nebo záchrannou službu, kdy jít koupit jízdenku 

• dostane se Vám ujištění, že odmítnutí pomoci v určité situaci nebo zprostředkování 

pomoci jiných odborníků je správné řešení i pro křesťana, dokonce i pro faráře 

DOPORUČENÝ POČET 

ÚČASTNÍKŮ: 

8-12 

LEKTORKY: 
 MGR. EVA PROVAZNÍKOVÁ 

Vystudovala sociální práci na Evangelické akademii a na Pedagogické fakultě v Hradci 
Králové a prošla Kurzem interního supervizora a Kurz interního konzultanta Diakonie ČCE. 
V současné době patří k největším odborníkům na kvalitu a poskytování sociálních služeb 
v Diakonii ČCE. 

Lektorské činnosti se věnuje dlouhodobě, v kurzech je oceňována zejména pro svůj 
hluboký vhled do problematiky a schopnost propojit perspektivu klientů i zaměstnanců 
s nároky na kvalitu péče. Je kostelnicí a aktivní členkou soboru ČCE v Lysé nad Labem. 

TERMÍN: 14. 9. 2021 

CENA ZA 2DENNÍ KURZ: 1.890 Kč 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ: https://www.diakonicka-akademie.cz/kurzy-pro-farare-duchovni-kaplany/jak-

krestansky-nabidnout-a-odmitnout-pomoc-bliznimu-219/ 

MÍSTO KONÁNÍ: Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2 

 

https://www.diakonicka-akademie.cz/kurzy-pro-farare-duchovni-kaplany/jak-krestansky-nabidnout-a-odmitnout-pomoc-bliznimu-219/
https://www.diakonicka-akademie.cz/kurzy-pro-farare-duchovni-kaplany/jak-krestansky-nabidnout-a-odmitnout-pomoc-bliznimu-219/

