Informace pro účastníky
Účast na duchovní obnově ve dnech 29. 9. - 30. 9. 2013 (neděle - pondělí) doporučujeme, není ale
povinná.
Pro členy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice je povinná účast na
zasedání Valné hromady KANK v ČR v pondělí 30. 9. v 18.45 hod. Svou neúčast je nutné řádně
omluvit zasláním e-mailu nejpozději do 28. 9. 2013 na sekretariát.kank@seznam.cz s uvedením důvodu
absence.
Pastorační pracovníci - nekatolíci v zdravotních a sociálních službách jsou zváni k absolvování
odborného programu setkání ve dnech 1. - 3. 10. (úterý – čtvrtek). Z hlediska kapacity Stojanova
nemůžeme garantovat jejich ubytování, stravování však můžeme zajistit.
Konferenční poplatek 400 Kč bude vybírán organizátorem při příjezdu účastníka na setkání; pokud
účastník požaduje vystavit doklad o jeho zaplacení, uvede to v závazné přihlášce.
Každý účastník si připraví případovou studii s popisem etického problému ze své praxe nemocničního
kaplana, který spadá do jedné ze tří uvedených tematických oblastí workshopu Etické problémy ve
zdravotnictví a nemocniční kaplan. Ve své pracovní skupině pak bude vyzván k její prezentaci. Uvedení
jejího názvu a anotace je součástí přihlášky.
Ubytování a stravování:
Cena za ubytování a stravování po celou dobu pobytu,
tj. od 29. 9. (večeře) do 3. 10. (oběd) = 4 celé dny
1 L apartmán
2000,- Kč
2 L apartmán
1800,- Kč
1L
1720,- Kč
2L
1600,- Kč
Z toho ubytování:
Pokoj
1 L apartmán
2 L apartmán
1L
2L

1 noc
320,- Kč
270,- Kč
250,- Kč
220,- Kč

Z toho stravování:
Snídaně
Oběd
Večeře

40,- Kč
80,- Kč
60,- Kč

Platba za ubytování a stravování se hradí hned po příjezdu v přijímací kanceláři v 1. patře na Stojanově;
o zaplacení je možné vystavit doklad.
O absolvování odborného programu setkání obdrží účastník potvrzení od hlavního pořadatele
setkání (KANK v ČR), které dokládá, že z kvalifikačních požadavků na vzdělávání nemocničních kaplanů
a pastoračních asistentů v přechodném období uvedených v Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve
zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice
z 12. 12. 2011 (Část IV. Přechodná ustanovení, odst. 4 úsek A. písm. b) a odst. 4 úsek B písm. b), si
doplnil znalosti v oblastech: orientace v medicínských oborech a v lékařské a zdravotnické etice
(viz tamtéž odst. 6 písm. d) a písm. e).

