NABÍZÍME:
• Individuální přístup (řekněte si, co Vás zajímá a naším cílem je, dle Vašich představ
sestavit kurz).
• Naši lektoři znají problematiku péče z praxe (nemáme a nechceme lektory teoretiky).
• Přijedeme za Vámi.

Naší partnerskou organizací je Domov pro seniory Blaník
a proto známe problematiku poskytování soc. služeb z praxe.
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JAK VYBRAT KURZ
KURZ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ – KURZ NA KLÍČ
❖ Řekněte si, co Vás zajímá a naším cílem je, dle Vašich představ sestavit kurz. Kontaktujte nás
prosím, rádi Vám vyjdeme vstříc.

CENA A PRŮBĚH AKREDITOVANÝCH KURZŮ
❖ SLEVA: při objednání 2 a více kurzů/rok
8 hod. kurz 10 400,-Kč (do patnácti účastníků), 11 900(nad 15 účastníků)
16 hod. kurz 18 800,- Kč (do patnácti účastníků), 20 900 (nad 15 účastníků)
❖ Cena za jeden 8 hod. kurz je 12 400.-Kč. (do patnácti účastníků), 13 900.-Kč (nad 15 účastníků)
❖ Cena za jeden 16 hod. kurz je 20 800.-Kč. (do patnácti účastníků), 22 900,-Kč (nad 15 účastníků)
❖ V ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady.
❖ Zrealizujeme pro Vás kurz až pro 30 účastníků, max. počet účastníků je uveden u konkrétního
kurzu v nabídce.
❖ V ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady.
❖ Kontaktujte nás: Kateřina Guthová - tel.: 604 602 279, email: k.guthova@remisvit.cz
Každému kurzu předchází zjištění Vašeho očekávání o přesné náplni kurzu. Zajímají nás Vaše
konkrétní požadavky, možnosti časového rozvrhu i Vaše případná volba výběru lektora.
❖ Během kurzu obdrží účastníci zdarma studijní materiály.
❖ Nejsme plátci DPH. – cena za kurz je konečná.
❖ Lektor přijede přímo k Vám.
❖ Kurzy je možné realizovat v dopolední, odpoledních hodinách i o víkendu.
❖ Při vybírání kurzu: SP – akreditováno pro sociální pracovníky, PC – akreditováno pro pracovníky
v sociálních službách, VP – akreditováno pro vedoucí pracovníky.

KONTAKTY:
Koordinátorka vzdělávání:
Kateřina Guthová
Tel.: 604 602 279, email: k.guthova@remisvit.cz
Ředitelka Remisvitu z.ú:
PhDr. Jana Kumprechtová
Tel.: 601 381 888, email: j.kumprechtova@remisvit.cz
Zakladatel REMISVITU a ředitel domova pro seniory Blaník:
Mgr. Oldřich Kumprecht
Tel.: 603 442 349, email: o.kumprecht@dsblanik.cz
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ROZDĚLENÍ AKREDITOVANÝCH KURZŮ V NABÍDCE:
1. KVALIFIKAČNÍ KURZ NOVINKA
2. PÉČE O KLIENTY
2/a Bazální stimulace.
2/b Péče o klienta s agresivním chováním.
2/c Reminiscence (vzpomínky klienta nám pomáhají při péči).
2/d Emoce nám pomáhají.
2/e První pomoc a ohrožující situace.
2/f Poskytování péče v život ohrožujících situacích klientů. NOVINKA
2/g Poruchy příjmu potravy.
3. KOMUNIKACE A KONFLIKTNÍ SITUACE
3/a Rozumíme si s klienty- NOVINKA
3/b Komunikace s potvrzením emocí-validace. NOVINKA
3/c Deprese a manická porucha (komunikace s klienty).
3/d Řešení konfliktních situací.
3/e Konflikty a praktický nácvik jeho zvládání. NOVINKA
4. PÉČE O KLIENTA S DEMENCÍ
4/a Péče o klienty s demencí.
4/b Konflikt s klientem s demencí. NOVINKA
4/c Potvrzení emocí u klientů s demencí.
5. AKTIVIZACE
5/a Aktivizace.
5/b Aktivizace, která klienty baví. NOVINKA
5/c Tvořivá dílna – aktivizace.
6. NÁŠ TÝM
6/a Rozumíme si v týmu.
6/b Domluvíme se v týmu.
7. PÉČE O PEČUJÍCÍ
7/a Naše zdraví a naše psychika.
7/b Jak zvládnout každodenní stres. NOVINKA
7/c Relaxace a její využití v praxi. NOVINKA
7/d Jak zvládat umírání.
7/e Jak udržet hranice v péči o klienty.
7/f Psychická i fyzická pohoda a jak jí dosáhnout.
8. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ETIKA
8/a Individuální plánování a biografie.
8/b Plánování s nekomunikujícím klientem a životní příběh.
8/c Těžké duševní a fyzické onemocnění a individuální plánování.
8/d Etika v sociální práci.
8/e Praktická znalost zákona v denní péči. NOVINKA
3

1. KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A2020/0667-PK
Určeno pro pracovníky v sociálních službách, kteří nemají kvalifikaci dle z.č.108/2006.
Počet hodin: 160 (teoretická část 112 hod., praktická část /48 hod. na pracovišti)
Místo dle zájmu a potřeb poskytovatele soc. služeb.
Cena: 8 500,- Kč za účastníka.
počet účastníků: max. 20

2. PÉČE O KLIENTY
2a. BAZÁLNÍ STIMULACE
Seznámení se s prvky bazální stimulace vhodnými při komunikaci s klienty v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/0242 – SP/PC 21
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 16
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

polohování - zážitková část,
masáže - zážitková část,
denní úkony péče s pomocí bazální stimulace - podávání stravy, hygiena…,
individuální aktivizace s pomocí bazální stimulace,
denní praxe s pomocí bazální stimulace v obrazech a příbězích,
sebezkušenostní poznání bazální stimulace a jejího vlivu.
Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

2b. PÉČE O KLIENTA S AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM
Přímá obslužná práce u klienta sociálních služeb se známkami agresivního chování (úvod do
problematiky)
Akreditace MPSV: A2017/0259-SP/PC
Počet účastníků: max. 18
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢

prevence agresivního chování, nácvik prevence, zvládání agresivního chování,
empatická komunikace jako možnost zvládání agresivního chování (validace – potvrzení emocí),
pomoc v běžných každodenních situacích v péči – zážitková část,
proč komunikovat na základě emocí?
vlídné řešení konfliktů.

4

2c. REMINISCENCE (VZPOMÍNKY KLIENTA NÁM POMÁHAJÍ PŘI PÉČI)
Úvod do použití reminiscenční terapie v denní praxi sociálních služeb
Akreditace MPSV: A2017/0248-PC
(naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky v sociálních službách)
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

podpora vzpomínek klienta a její přínos,
poznání přínosu vzpomínek na vlastní osobě (zážitková část),
životní příběh a vzpomínky v péči a při komunikaci,
aktivizace a individuální reminiscence.

2d. EMOCE NÁM POMÁHAJÍ
Úvod do emocí v sociální práci - přístup zaměřený na klienta
Akreditace MPSV: A2019/0239-SP/PC
Počet účastníků: - max. 20
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

poznání druhů emocí a jejich projevů (zážitková část),
rozhodování v emočně vypjatých situacích a jak si pomoci,
emočně náročné situace u klientů a jak je zvládat,
komunikace na základě emocí, rozumíme si vzájemně.

2e. PRVNÍ POMOC A OHROŽUJÍCÍ SITUACE
Úvod do poskytování péče v život ohrožujících situacích na základě častých zdravotních příčin u
seniorů v pobytových sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/1002-PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

ohrožující situace klientů všeobecně,
první pomoc,
základy poskytnutí první pomoci,
nejčastější život ohrožující situace u klientů.
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2f. POSKYTOVÁNÍ PÉČE V ŽIVOT OHROŽUJÍCÍCH SITUACÍCH KLIENTŮ - NOVINKA
Úvod do poskytování péče v život ohrožujících situacích na základě
častých zdravotních příčin (i virových) u klientův sociálních službách
Akreditace MPSV: A2021/0515-SP/PC (naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky
v sociálních službách)
Počet účastníků: max. 25
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

nejčastějších život ohrožující akutní stavy u klientů v sociálních službách,
ohrožující situace klientů všeobecně,
základy náhlých akutních stavů a doporučených postupů k řešení život ohrožující,
rozpoznání příznaků těchto stavů při poraněních a chorobách srdce, plic a břicha i při neurologických
poraněních a chorobách u klientů včetně virových infekcí,
➢ základní postupy péče, které musí být zajišťovány do příjezdu záchranné služby první pomoc.

2g. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
Úvod do péče o seniory v pobytových sociálních službách s poruchami příjmu potravy a metabolismu
Akreditace MPSV: A2019/1001-PC
(naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky v sociálních službách)
Počet účastníků: max. 25
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

příčiny nedostatečné výživy,
nejčastější onemocnění trávicího ústrojí v návaznosti na poruchy příjmu potravy,
jak přecházet poruchám příjmu potravy,
diabetes mellitus a specifika péče.

3. KOMUNIKACE A KONFLIKTNÍ SITUACE
3a. ROZUMÍME SI S KLIENTY
Úvod do komunikačních dovedností s klienty v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/1101-SP/PC
(naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky v sociálních službách)
Počet účastníků: - max. 26
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

komunikace s klienty s onemocněním demence,
komunikace s klienty verbálně nekomunikujícími a jak se dorozumět,
komunikace jako cesta k porozumění,
bariéry v komunikaci a jak je odstraňovat.
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3b. KOMUNIKACE S KLIENTY S DEMENCÍ
Komunikace na základě potvrzení emocí u klientů s onemocněním demence v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0123-SP/PC
Počet účastníků: - max. 21
Počet hodin: 16
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

komunikace a péče o klienta s demencí, řešení konkrétních situací z praxe,
validace – komunikace na základě emocí, potvrzení emocí klienta jako možnost dorozumění,
komunikace pohledem nemocného klienta a jeho jiný pohled na svět,
techniky komunikace s klientem, který se ztrácí v realitě,
vyzkoušení si komunikace na základě emocí (zážitková část),
empatická komunikace jako cesta k předcházení konfliktů,
Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

3c. DEPRESE A MANICKÁ PORUCHA (KOMUNIKACE S KLIENTY)
Úvod do komunikace a poskytování péče pro klienty v sociální službě s poruchami nálady (afektivními
poruchami)
Akreditace MPSV: A2019/1000-SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

poruchy nálady a jakou zvolit formu komunikace,
projevy deprese a mánie,
péče o klienty s afektivními poruchami (deprese, mánie),
jak předcházet konfliktům při péči o klienty s afektivními poruchami.

3d. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
Úvod do řešení konfliktních situací při poskytování sociálních služeb
Akreditace MPSV: A2019/0241-SP/PC
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

co je konflikt a druhy řešení každodenní řešení drobných konfliktů (zážitková část),
fáze konfliktu a jejich zvládání,
příčiny konfliktu a možné řešení (příběhy z praxe),
prevence konfliktu (vhodná úprava prostředí, denního režimu).

3e. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
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Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a specifické řešení konfliktů u uživatelů
s onemocněním demence
Akreditace MPSV: A2020/0127 SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 16
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

proč vznikají konfliktní situace u klientů s demencí,
odlišné řešení konfliktů u klientů s demencí (zážitková část),
prevence konfliktů u klientů s demencí (vhodná úprava prostředí, denního režimu),
jak se vyhnout konfliktu při nežádoucím chování (odcházení, svlékání, vyklízení skříní),
praktický nácvik možných reakcí při konfliktních situacích,
validace jako možnost nekonfliktní komunikace u klientů s demencí,
Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

4. PÉČE O KLIENTA S DEMENCÍ
4a. PÉČE O KLIENTY S DEMENCÍ
Úvod do problematiky péče o klienty sociálních služeb s onemocněním demence
Akreditace MPSV: A2019/1074-SP/PC
Počet účastníků: - max. 30
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

život s demencí, stádia a příznaky, příklady dobré praxe,
komunikace a péče o klienta s demencí,
paměť a onemocnění mozku při demenci,
jak předcházet demenci a její léčba,
zdravé stárnutí, nebo demence (příznaky, druhy demencí),
demence v otázkách a odpovědích (co nás trápí v péči o klienty).

4b. KONFLIKT S KLIENTEM S DEMENCÍ
Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a specifické řešení konfliktů u uživatelů
s onemocněním demence
Akreditace MPSV: A2020/0127 SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 16
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢

proč vznikají konfliktní situace u klientů s demencí,
odlišné řešení konfliktů u klientů s demencí (zážitková část),
praktický nácvik možných reakcí při konfliktních situacích,
validace jako možnost nekonfliktní komunikace u klientů s demencí,
prevence konfliktů u klientů s demencí (vhodná úprava prostředí, denního režimu),
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➢ jak se vyhnout konfliktu při nežádoucím chování (odcházení, svlékání, vyklízení skříní),
➢ Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

4c. POTVRZENÍ EMOCÍ U KLIENTŮ S DEMENCÍ
Komunikace na základě potvrzení emocí u klientů s onemocněním demence v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0123-SP/PC
Počet účastníků: - max. 21
Počet hodin: 16
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

proč potvrzovat emoce u klientů,
validace – komunikace s potvrzováním emocí klienta,
prožívání vnitřních konfliktů a komunikace pohledem nemocného klienta,
techniky komunikace s klientem, který se ztrácí v realitě,
komunikace na základě emocí (zážitková část),
komunikace s klientem, který obtížně verbálně komunikuje,
Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

5. AKTIVIZACE
5a AKTIVIZACE
Úvod do individuální a skupinové aktivizace v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/0335-SP/PC
Počet účastníků: - max. 20
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

možnosti aktivizace (vzpomínková, pohybová…),
skupinová a individuální aktivizace (zážitková část),
vedení aktivizačních skupinek a individuální aktivizace v denní péči,
poznání aktivizace a jejího vlivu (zážitková část),
smysluplná aktivizace a co klienty baví,
aktivizace pro klienty na lůžku.

5b AKTIVIZACE, KTERÁ KLIENTY BAVÍ A MOTIVACE
Aktivizace uživatelů a jejich motivace k účasti na aktivizaci v pobytových sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0239-SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 16
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

smysluplná aktivizace a co klienty baví,
jak motivovat klienty k účasti na aktivizaci,
skupinová a individuální aktivizace (zážitková část),
vedení aktivizačních skupinek a individuální aktivizace v denní péči,
poznání aktivizace a jejího vlivu (zážitková část),
aktivizace pro klienty na lůžku,
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➢ vytvoření sociálních vazeb mezi klienty při aktivizaci a jejich důležitost,
➢ pozitivní motivace k účasti na individuálních i skupinových aktivitách,
➢ praktické ukázky aktivizací a jejich vyzkoušení.

5c. TVOŘIVÁ DÍLNA - AKTIVIZACE
Workshop – aktivizace, rozvoj technik skupinové aktivizace uživatelů v pobytových sociálních
službách s poruchou kognitivních funkcí a onemocněním demence (úvod do problematiky)
Akreditace MPSV: A2017/0322-PC
(naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky v sociálních službách)
Počet účastníků: max. 17
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢ vytváření výrobků - využití pro skupinovou i individuální aktivizaci,
➢ diskuze nad palčivými otázkami které Vás napadají ke skupinové i individuální aktivizaci –
(zážitková část),
➢ aktivizace v otázkách a odpovědích během tvořivé dílny,
➢ smyslová aktivizace.

6. NÁŠ TÝM
6a. ROZUMÍME SI V TÝMU
Zlepšení komunikace a předávání informací v pracovním týmu sociálních služeb
Akreditace MPSV: A2019/0243-SP/PC
Počet účastníků: - max. 20
Počet hodin: 16
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

jsme jeden tým (posilování týmové soudržnosti),
komunikace zaměřená na cíl jsme jeden tým a chceme si rozumět,
jak udržet pozitivní atmosféru na pracovišti (zážitková část),
jak si vzájemně porozumět (sebezkušenostní část),
předávání úkolů v týmu mezi sebou a zpětná vazba,
možnosti posílení týmové spolupráce (týmové hry),
překážky v komunikaci v týmu a jak je odstranit,
jak udržet pozitivní atmosféru na pracovišti (zážitková část),
Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

6b. DOMLUVÍME SE V TÝMU
Úvod do efektivní komunikace v pracovním týmu sociálních služeb
Akreditace MPSV: A2017/0324-SP/PC/VP
Počet účastníků: max. 18
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje
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➢
➢
➢
➢
➢

komunikace zaměřená na cíl jsme jeden tým a chceme si rozumět,
možnosti posílení týmové spolupráce (týmové hry),
cílené a efektivní zvládání úkolů,
jak si vzájemně porozumět (zážitková část),
předávání úkolů v týmu mezi sebou a zpětná vazba.

7. PÉČE PRO PEČUJÍCÍ
7a. NAŠE ZDRAVÍ A NAŠE PSYCHIKA
Psychohygiena a psychologie zdraví-úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro
pracovníky v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2017/0252-PC
(naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky v sociálních službách)
Počet účastníků: max. 18
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

jak pečovat o své zdraví,
jak pečovat o psychickou pohodu (zážitková část),
význam imunity a jak zabránit onemocnění (psychoimunologie a jak nám pomáhá),
vyzkoušení relaxačních metod, díky kterým si můžete rychleji odpočinout (zážitková část).

7b. JAK ZVLÁDNOUT KAŽDODENNÍ STRES
Úvod do stresových situací při sociální práci a prevence syndromu vyhoření pro pracovníky
v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0125-SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢ zvládání stresových situací při každodenní práci,
➢ syndrom vyhoření a jeho příznaky,
➢ pomoc při vniklém dlouhodobém stresu (zážitková část),
11

➢ relaxace a duševní hygiena (zážitková část).

7c. RELAXACE A JEJÍ VYUŽITÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Udržování duševní hygieny pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky relaxačními
technikami, použití relaxačních technik při sociální práci. (Úvod do problematiky)
Akreditace MPSV: A2020/0124-SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

použití a pomoc relaxací při náročné práci (zážitková část),
relaxační techniky (zážitková část),
duševní hygiena a péče o vlastní zdraví,
blesková relaxace a její využití (zážitková část).

7d. JAK ZVLÁDAT UMÍRÁNÍ

Úvod do psychosociální podpory pro umírající v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/0529- SP/PC
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

co bychom měli vědět o umírání,
jak zvládnout psychicky umírání klientů,
naše emoce při péči o umírající,
jak se vyrovnat se smrtí kolem sebe.

7e. JAK UDRŽET HRANICE V PÉČI O KLIENTY
Úvod do lidského vztahu jako součást sociální práce a problematika udržení hranic v sociálních
službách
Akreditace MPSV: A2019/0240-SP/PC
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

lidský vztah a hranice v něm,
chceme pomáhat a jak udržet hranice,
praktický nácvik udržení hranic (zážitková část),
manipulace a jak ji zvládnout.
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7f. PSYCHICKÁ I FYZICKÁ POHODA A JAK JÍ DOSÁHNOUT
Úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro pracovníky v sociálních službách a
sociální pracovníky
Akreditace MPSV: A2019/1096-SP/PC
Počet účastníků: max. 25
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

péče o vlastní psychiku,
péče o fyzickou kondici,
relaxace (zážitková část),
syndrom vyhoření a jak mu předcházet.

8. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ETIKA
8a. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A BIOGRAFIE
Úvod do individuálního plánování na základě poznání biografie klienta v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/0531- PC/SP
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sestavujeme individuální plán lehce a logicky s pomocí životního příběhu klienta,
individuální plánování a jeho přínos pro klienty a pracovníky (poznáváme klienta),
význam a využití životního příběhu klienta během adaptace,
osobní cíl klienta a jak ho stanovit,
jak nám pomáhají zájmy zvyklosti, záliby z minulosti klienta při individuálním plánování,
zjišťování potřeb uživatele a převedení do cíle.

8b. PLÁNOVÁNÍ S NEKOMUNIKUJÍCÍM KLIENTEM DLE ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU
Smysluplné plánování dle životního příběhu klienta v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/1087- PC/SP
Počet účastníků: max. 29
Počet hodin: 16
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢

sestavujeme individuální plán lehce a logicky s pomocí životního příběhu klienta,
klient verbálně nekomunikující a jak s ním plánovat,
život klienta jako můstek k individuálnímu plánování,
praktický nácvik zjišťování potřeb a zapisování cílů u verbálně nekomunikujících klientů,
individuální plánování a jeho přínos pro klienty a pracovníky (poznáváme klienta),
13

➢ jak nám pomáhají zájmy zvyklosti, záliby z minulosti klienta při individuálním plánování,
➢ Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

8c. TĚŽKÉ DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ONEMOCNĚNÍ A INDIVIDULNÍ PLÁNOVÁNÍ
Úvod do individuálního plánování s uživatelem s těžkým duševním či fyzickým onemocněním
v pobytových sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0238- PC/SP
Počet účastníků: max: 20
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

plánování dle schopností klientů,
sestavujeme individuální plán dle zjištěných potřeb klientů,
klient verbálně nekomunikující a jak s ním plánovat,
praktický nácvik zjišťování potřeb u obtížně komunikujících klientů.

8d. ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Úvod do etiky práce v sociálních službách - eticky myslet, lidsky pečovat
Akreditace MPSV: A2019/0530 PC/SP
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢
➢

etika promítnutá v zákoně o sociálních službách,
etika a příprava na inspekci kvality,
podpora samostatnosti klienta a předcházení závislosti,
eticky myslet lidsky pečovat v příbězích,
modely etického rozhodování.

8e. PRAKTICKÁ ZNALOST ZÁKONA V DENNÍ PEČI
Úvod do vlastní vůle klienta v pobytových sociálních službách a dodržování jeho lidských práv
poskytovatelem sociálních služeb
Akreditace MPSV: A2020/0126-SP/PC
Počet účastníků: max. 25
Počet hodin: 8
Kurz obsahuje:
➢
➢
➢
➢

dodržování lidských práv klienta,
uplatňování vlastní vůle klienta,
propojení lidských práv a svobod,
praktický výklad vybraných paragrafů vztahujících se k vlastní vůli klienta.
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Připravujeme pro Vás na rok 2021 tyto kurzy - možno objednávat již nyní:
•
•
•
•

asertivita v týmu,
workshop – taneční terapie,
vzájemné porozumění – komunikace s klienty v pokročilém stádiu demence,
střet zájmů mezi klientem a poskytovatelem.

Pokud byste měli zájem o jiné téma, prosím kontaktujte Nás,
rádi připravíme akreditovaný kurz dle Vašeho přání.
Náš lektorský tým:
Mgr. Hana Bušková

Ing. Kateřina Špačková

PaedDr. Adámek Ladislav

PhDr. Jana Kumprechtová

Miroslava Maťátková MBA

Mgr. Miluše Houfková

Mgr. Oldřich Kumprecht

Bc. Daniella Ullmanová

PhDr. Petr Veleta

Tomáš Janoušek Dis.

Mgr. Pavel Matula

Bc. Petra Kadlečková

Libuška Nohová

Mgr. Blanka Vacková

Mgr. Jana Frischmannová Ing.

V případě jakýkoliv dotazů na již akreditované kurzy, nebo na oblasti
vzdělávání, o které byste měli zájem a nejsou v naší nabídce nás prosím
kontaktuje.
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Vzdělávací agentura
Adresa: Jiráskova 168, Mnichovice 251 64
IČ: 03045781
( z. ú. - zapsaný ústav – vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)
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