
Pečovatelské minimum – 
obklady a zábaly

seminář ve dnech 5.–10. července 2022

Organizuje Sdružení pro antroposofickou medicínu, z. s., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, www.antroposofickamedicina.cz

 Lektorka 

Detta Dargatz, zdravotní sestra, vystudovala pečovatelství v antroposo
fické klinice Witten / Herdecke a zdravotní vědy na univerzitě v Biele
feldu. Práce v různých nemocnicích na odděleních interní medicíny a in
tenzivní péče. V roce 2019 vedla v Česku seminář antroposofického 
pečovatelství (v rámci konference K  pramenům zdraví/IPMT ) a v létě 
2021 první běh Pečovatelského minima. Je matkou dvou dospívajících dcer.

Seminář je určen pro všechny, kdo se o ně
koho starají (děti, rodina, sociální služby, 
pečovatelské a zdravotnické služby) a chtějí 
své pečovatelské dovednosti rozšířit a pro
hloubit o zkušenosti antroposofické medicí
ny. Seminář bude doplněn o goethe anistické 
pozorování přírody a rostlin a o večerní 
přednášky. V rámci pobytu bude také mož
né absolvovat odborné ošetření kosmetikou 
Hauschka a Weleda.

Nejedná se o akreditované vzdělávání 
v oboru péče. Laiky neopravňuje k pro-
vozování péče jako profese, jen k soukro-
mému domácímu použití. Profesionálům 
vystavujeme potvrzení / certifikát o účas ti. 

 Místo konání 

Mlýn Žabonosy, rodinný objekt starého mlý
na z 16. stol. hned vedle vlakové zastávky 
nedaleko Českého Brodu s velmi dobrou 
dostupností a parkováním. Nabízí zázemí 
pro různé aktivity a kurzy s dostatkem pro
storu a zákoutími k odpočinku. 
[www.zabonosymlyncz.webnode.cz]

Příjezd: 5. 7., začátek odpoledne
Odjezd: 10. 7., konec společným obědem

 Cena 

Plná cena  13.900 Kč 

Cena pro členy Sdružení pro  
antroposofickou medicínu  13.500 Kč

Plaťte na účet č. 2700267127/2010 (do 
„zprávy pro příjemce“ uveďte prosím Vaše 
jméno + pečovatelské minimum 2022 ).
Bude možné platit na fakturu, případně si 
domluvit individuální rozložení splátek.
Cena obsahuje: Ubytování v jednoduchých 
vícelůžkových pokojích, pronájem sálu s le
hátky, plnou vegetariánskou penzi, výuku pe

čovatelských technik, materiály k vý uce, tlu
močení, ranní a večerní doplňkové aktivity. 
Případné ošetření kos metikou Hauschka 
a Weleda se platí zvlášť na místě. 

 Přihlášky 

Přihlášky přijímáme emailem do 5. června 
2022. V přihlášce uveďte Vaše celé jméno 
a telefonické spojení. Zájemce je zcela při
hlášen (tj. má své místo jisté) až zasláním 
platby na výše uvedený účet.

 Kontakt 

Johanka Černohorská
email: johanka.82@seznam.cz
tel.: +420 774 424 240


