
Kurz dispečera Tísňové péče 

Gerontologický institut pořádá Kurz dispečera Tísňové péče, který je určený pro ty, kteří se 
pohybují v sociální oblasti a chtěli by získat nebo prohloubit znalosti a povědomí o práci na 
Tísňové péči. 

 

Účastníci kurzu získají kompletní teoretické i praktické informace, díky kterým si 
osvojí obsluhu dispečinku Tísňové péče, naučí se pohotově reagovat v krizových situacích, 
zvládnou bezpečně poskytnout první pomoc po telefonu a prohloubí si své znalosti v oblasti 
sociální práce a sociálního poradenství. 

 
Co kurz přinese: 

- Získáte informace o Tísňové péči 

- Seznámíte se se zásadami a specifiky služby Tísňové péče 

- Dozvíte se, jak komunikovat s klienty 

- Zjistíte, jaké jsou časté chyby, kterým je třeba se při komunikaci vyhnout 

- Získáte základy krizové intervence 

- Osvojíte si techniku aktivního naslouchání a naučíte se ji použít v praxi 

- Prohloubíte si znalosti první pomoci, poskytované hlavně přes telefon 

- Získáte znalosti o zařízeních a technických aspektech Tísňové péče 

- Budete mít možnost pracovat na dispečinku Tísňové péče 

- Můžete získat zaměstnání ve službě Tísňové péče ŽIVOTa 90 

 

Počet vyučovacích hodin: 100 hodin (12 dní) 

Datum konání: Podzim 2019 

Místo konání: Karolíny Světlé 18, Praha 1 

Max. počet účastníků: 15 

Cena: 2 800,- / 1 účastník 

 

KURZ OBSAZEN 

 

Lektoři:  

Bc. Andrea Vandová, vystudovala sociální politiku. Po studiích nastoupila na dispečink 

Tísňové péče ŽIVOTa90 jako operátorka a nyní pracuje na pozici koordinátora dispečinku. 

Absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a kompletní krizovou intervenci.   

 

Kateřina Červenková, DiS. na dispečink Tísňové péče ŽIVOTa90 nastoupila jako operátorka, 

nyní pracuje na pozici koordinátora dispečinku. Vystudovala Sociální práci a sociální 

pedagogiku. Absolvovala kompletní kurz Krizové intervence.    

 

https://www.zivot90.cz/upload/files/20062019_vycvik_dispecer_tisnove_pece.pdf


Koordinátorka kurzu: 

Mgr. Tereza Žílová 

Tel.: 731 610 060 

E-mail: info@giops.cz 

 

 
Na základě Vašeho přihlášení Vám do 5 dní přijde faktura s žádostí o její zaplacení. 

V případě, že se přihlášený účastník nemůže kurzu zúčastnit, je možné vyslat náhradníka, 
platbu však není možné vrátit. 

 

 


