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Plán vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách na rok 2014
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8 vyučovacích hodin, 1 vyučovací hodina 45 minut
Po ukončení každého akreditovaného kurzu obdrží absolventi osvědčení.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI (9 osob)
Efektivní týmová spolupráce – 16 hodin
 Význam dobře fungující týmové spolupráce pro kvalitu poskytovaných sociálních
služeb.
 Zásady týmové spolupráce a jejich osvojení.
 Specifika týmů pracujících v sociálních službách.
 Efektivní formy rozvoje týmové spolupráce pracovníků v oblasti sociálních služeb –
výcvik zaměřený na rozvoj sebereflexe, týmová supervize, teambuilding. Diskuse
k tématu.
 Nejčastější obtíže a překážky týmové spolupráce, hledání možností jejich odstranění
nebo zmírnění. Vše s uplatněním zážitkové formy práce.
 Vybrané techniky rozvoje týmové spolupráce. Jedna z technik přitom bude zaměřena
na aspekty životního prostředí. Vše s uplatněním zážitkové formy práce.
Práva klientů při poskytování sociální služby – 8 hodin
 Práva osob užívajících sociální služby, příklady možného porušení práv uživatelů
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Diskuse k tématu.
 Základní pojmy v oblasti práv, práva a povinnosti uživatelů sociálních služeb. Právní a
jiné dokumenty, ze kterých téma práv osob v sociálních službách vychází.
 Způsoby informování uživatele sociální služby o jeho právech.
 Definice oblastí, při kterých by mohlo dojít k porušení práv uživatelů.
 Situace, při kterých by mohlo dojít k porušení práv uživatelů a zvolené postupy.
Opatření a jejich nastavení pro předcházení těmto situacím.
 Definice oblastí, ve kterých by mohlo při poskytování služeb dojít ke střetům zájmů a
nastavení opatření.
PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (29 osob)
Význam pracovní terapie pro sociální služby, s praktickým nácvikem arteterapie – 8
hodin
Kurz bude veden jako prožitkový, zaměřený na rozvoj smyslů, s aktivním zapojením celé
skupiny účastníků kurzu.
 Seznámení s možnostmi terapeutických technik v přímé práci s klientem.
 Seznámení se speciálně pedagogickými zásadami, hlavním významem a smyslem
arteterapie a se zkušenostmi ze speciálně pedagogických metod práce s klientem.
 Základní informace o arteterapii a o její aplikaci v praxi.
 Informace o variabilitě možností práce s klientem – jaké jsou možnosti při aktivizaci
klienta, co vše je možné klientovi nabídnout.
 Praktické seznámení s různými technikami.
Komunikace s nemotivovaným klientem – 8 hodin
 Poznatky z psychologie motivace a jejich osvojení.

 Motivační faktory v životě klienta a jejich dopad na motivaci ke spolupráci v rámci
užívání poskytované sociální služby.
 Typy nemotivovaných klientů.
 Zážitkovou formou si osvojit zásady komunikace s nemotivovaným klientem.
Setkávání s umíráním a smrtí v pomáhajících profesích – 8 hodin
 Jak aktivně provázet uživatele sociální služby v průběhu jeho umírání.
 Potřeby umírajícího a jeho prožívání.
 Možnosti vytvoření prostředí, kvalitní a důstojné podmínky pro uživatele v jeho
poslední fázi života.
 Konfrontace účastníků s etickými konflikty spojenými se smrtí a umíráním.
 Diskuze na téma umírání, příklady dobré praxe v oblasti paliativní péče.
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