Podpora systematického vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb
Poruba
Popis projektu:
Posláním projektu je poskytování komplexní podpory v dalším vzdělávání pracovníků v
rozsahu stanoveném Zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, zajištění podmínek pro
celoživotní vzdělávání jako procesu získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností
a zejména praktických dovedností pracovníků nad rámec jejich počátečního dosaženého
vzdělání. V tomto procesu si zaměstnanec osvojuje nové metody výkonu práce, u něho
samotného dochází k posílení jeho osobnostního vývoje, zvýšení motivace k práci a také ke
zvýšení odolnosti vůči zátěži. Přínosem je využití potenciálu všech členů pracovních týmů,
posílení týmové spolupráce, posílení profesionality zaměstnanců, tím dochází ke zlepšení
image a odborné úrovně celého týmu a organizace.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zabezpečit další vzdělávání soc. pracovníků a pracovníků v soc.
službách, poskytnout podporu a umožnit doplnění a prohloubení kvalifikace prostřednictvím
komplexu aktivit zaměřených na vzdělávání a cílenou konzultační podporu jednotlivých
profesních skupin. Konkrétním cílem je umožnit zaměstnancům absolvovat vzdělávací a
podpůrný program pod vedením odborníků akreditované vzdělávací instituce. Dalším cílem je
prohloubení kvalifikace v poskytování první pomoci a v práci s kompenzačními pomůckami,
rozšíření znalostí a dovedností účastníků s tvorbou a procesem individuálního plánování,
zlepšení práce vedoucích pracovníků včetně jejich osobnostního a profesního rozvoje,
rozšíření znalostí a dovedností v oblasti aktivit ve stáří s motivační činností ve vyšším věku.
Projekt je součástí celoživotního vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Zaměstnanci
se budou nadále vzdělávat v otázkách, které budou přímo odpovídat jejich výkonu práce.
Získané vědomosti a znalosti z tohoto vzdělávacího dvouletého projektu zúročí přímo v praxi
při práci a v jednání s klienty. Projekt rovněž přispěje k předcházení vyhoření a k sebepoznání
jejich vlastní osobnosti.
Projekt slouží k dosažení osobního rozvoje pracovníků prostřednictvím odborných kurzů s
cílem zlepšení kvality práce s uživateli sociálních služeb, což přinese následně spokojenost
klientů s odbornou péčí kvalitně připravených poskytovatelů služeb. Velkým přínosem
projektu bude i prevence před vznikem syndromu vyhoření.

Průběh a výsledky projektu:
Podpora týmů a jednotlivců bude poskytovaná formou vzdělávacích kurzů zaměřených na
vybraná témata s předem stanoveným rozsahem i obsahem. Půjde o vzdělávací program pod
odborným vedením lektorů a inspektorů kvality v sociálních službách z vybrané instituce,
která bude mít udělenou příslušnou akreditaci. Na dodavatele vzdělávání bude vyhlášeno
výběrové řízení.
Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách absolvují v průběhu 24 měsíců kurzy v
celkovém rozsahu 48 výukových hodin. Po absolvování jednotlivých kurzů obdrží účastníci
certifikát.
Partneři:
Do projektu nejsou zapojeni partneři.

