
 

   

 

 

Edukačně motivační program pro mladé dospělé                     

s diabetem 1. typu 

Termín:  28. 4. - 1. 5. 2018 / Místo: Hotel Harmonie Luhačovice 

Časový harmonogram: 
 

Sobota 28. 4. 2018 

 11.00 – 13.00  registrace 

 13.00 – 14.00  oběd 

 14.15 – 15.45  zahájení (zahájení, dotazník KAHOOT, použití app.) 

 16.00 – 17.00 úvodní edukační blok 

 17.00 – 18.15  pohybové aktivity (bazén, volejbal, procházka…) 

 18.30 – 19.15  večeře 

 19.30 – 21.00  teambuilding = 4 skupiny po 10 účastnících 

 

Neděle 29. 4. 2018 

 8.00 –   8.45  snídaně 

 9.00 – 10.30  blok edukací - 4 skupiny po 10 účastnících, 4 lektoři 

 10.50 – 12.20  blok edukací - 4 skupiny po 10 účastnících, 4 lektoři 

 12.30 – 13.30  oběd 

 14.00 – 17.00  pohybové aktivity (in-line, běh, Nordic walking, bazén, volejbal…), individuální konzultace 

 17.30 – 18.30 hromadná přednáška (počítání sacharidů a vytváření jídelního plánu) 

 18.30 – 19.00  večeře 

 19.30 – 21.00  blok edukací = 2 skupiny po 20 účastnících 

 

Pondělí  30. 4. 2018 

 8.00 –   8.45  snídaně 

 9.00 – 10.30  blok edukací - 4 skupiny po 10 účastnících, 4 lektoři 

 10.50 – 12.30  blok edukací - 4 skupiny po 10 účastnících, 4 lektoři 

 12.30 – 13.30  oběd 

 14.00 – 17.00  pohybové a relaxační aktivity, individuální konzultace 

 17.00 – 18.30  blok edukací = 2 skupiny po 20 účastnících  

 18.30 – 19.15  večeře 

 19.30 – 23.00  plavání (do 21 h), neformální diskuse, tabu témata ze schránky 

 

Úterý 1. 5. 2018 

 8.00 –   8.45  snídaně 

 9.00 – 10.30  závěrečná diskuze (osobní cíle, dotazník) a tabu témata ze schránky 

 11.00  odjezd 

 

V dohodnutých časech individuální konzultace s lékaři, edukátory a nutriční terapeutkou 

 

Změna programu vyhrazena 

 



Témata (některá) navržená přímo diabetiky vybrané věkové kategorie 

 

1) Strava (stravovaní v menze, jídelníček studenta, mladých lidí ve fastfoodech, glykemický index)  

2) Sport (nepravidelné sportovní aktivity, celodenní aktivity, dlouhodobé aktivity) 

3) Denní režim a stress, neobvyklé situace (zkouškové období, málo času v práci, večírek…) 

4) Motivace (jak vytrvat, i když se nedaří…) 

5) Vztahy a sex, alkohol, návykové látky  

6) Péče o nohy a rizika zanedbání 

7) V ordinaci lékaře (co je a co není hrazeno ze zdrav.poj., komunikace s lékařem)  

8) Tabu témata ze schránky 

9) Souhrn základních znalostí a dovedností pro život s DM 


