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O nás
Jsme vzdělávací a poradenská instituce s dlouholetou
tradicí. Působíme na trhu již od roku 1992 a poskytuje kurzy
a semináře nejen pro širokou veřejnost, ale také pro firmy a
organizace, kterým jsme schopni vytvořit vzdělávací
programy na míru. Zaměřujeme se mimo jiné na vzdělávání
zaměstnanců sociálních služeb, kterým nabízíme kvalifikační
kurzy (akreditace MPSV ČR), kurzy pro dalšího vzdělávání
(akreditace MPSV ČR) a odborné semináře a školení
různého zaměření.

Naší hlavní předností je kvalita a odbornost lektorského týmu,
který se skládá z univerzitních lektorů, profesorů a odborníků
z praxe. Naši snahou je, aby kurzy a semináře byly nejen
edukativní, ale také zábavné, naši klienti si z výuky odnesli
co nejvíce a probíranou problematiku si také vyzkoušeli v praxi
nebo na reálných příkladech.

Za dobu naší existence jsme realizovali mnoho kurzů
a úspěšně vychovali stovky absolventů. Dlouhodobě
spolupracujeme nejen se státními institucemi,
ministerstvy, úřady práce, vzdělávacími ústavy
či neziskovými organizacemi, ale také s firmami,
školskými, sociálními a zdravotnickými zařízeními aj.
Snažíme se reagovat na aktuální dobu, současné
problémy i požadavky trhu a jednotlivců, a proto naší
nabídku stále aktualizujeme. Připravujeme nové
akreditace, vymýšlíme další kurzy a semináře
a inovujeme také naše znalosti a postupy, abychom
Vám mohli poskytnout ten nejlepší servis a poradenství.
Proto se na nás neváhejte obrátit, navštívit nás nebo nás kdykoli kontaktujte.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Rekvalifikační kurzy
Již mnoho let školíme budoucí pracovníky v sociálních službách v rámci akreditovaných kurzů
MPSV ČR (dle zákona 108/2006 Sb.). Nabízíme teoretickou výuku obohacenou o mnoho praktických
nácviků. Součástí kurzu je také praxe v sociálním zařízení, kterou naše společnosti plně zajistí,
a to co nejblíže bydlišti klienta.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nabízíme v rozsahu 150 vyučovacích hodin nebo
206 vyučovacích hodin. Delší rozsah doporučujeme všem, kdo se chtějí dlouhodobě realizovat
v sociálních službách, neboť po pěti letech praxe je možné se s tímto kurzem ucházet o místo
sociálního pracovníka.
Lektorský tým tvoří profesionálové, kteří mají bohaté zkušenosti nejen ve svém oboru a vzdělávání, ale
také v sociálních službách, aby mohli problematiku opravdu co nejlépe přizpůsobit posluchačům.
Vzdělávání probíhá v budově Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava (ul.
1. máje 11, Ostrava – Mariánské Hory). Praxe se vykonává v různých zařízeních zejména
v Moravskoslezském kraji.
Pro účastníky jsou zdarma připraveny výukové materiály. Po ukončení obdrží certifikát s celostátní
platností.
Je možné rovněž proškolit zaměstnance organizací, firem a sociálních zařízení, kterým chybí potřebné
vzdělání. K financování lze využít také různých vzdělávacích projektů pro firmy a organizace, stejně jako
zvolenou rekvalifikaci. Po domluvě lze zaměstnancům v sociálních službách uznat praxi.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (MPSV ČR)
Rekvalifikační kurz je akreditován MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Je určen pro širokou veřejnost, zejména pro zájemce, kteří chtějí pečovat o osoby
handicapované, mentálně postižené a osoby všech věkových kategorií. V rámci výuky absolvujete
mnoho praktických nácviků, abyste si co nejlépe vyzkoušeli a osvojili probíranou problematiku.
Součástí kurzu je také praxe v sociálním zařízení, kterou Vám zajistí naše společnost. Pokud zvolíte
kvalifikační kurz s vyšší hodinovou dotací (206 hodin), absolvujete delší praxi (104 hodin). Praxi budete
mít zapsanou také v osvědčení.
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kvalita v sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb
Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace
Psychologie, somatologie, ochrana zdraví
Prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
Sociálně právní minimum
Metody sociální práce
Etika, lidská práva, důstojnost
Základy péče o domácnost, péče o nemocné, péče o hygienu, základy hygieny
Psychosociální aspekty chronických infekčních onemocnění
Prevence týrání a zneužívání osob
Krizová intervence
Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba
Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
Problematika zdravotního postižení
Odborná praxe

Uplatnění:

Vstupní předpoklady:
Výstupní
předpoklady:
Rozsah:
Akreditace:

Centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, chráněné bydlení, azylové domy, zařízení pro krizovou pomoc,
nízkoprahová centra, terapeutické komunity, nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, noclehárny, sociální poradny, pracoviště rané péče, zařízení
následné péče, dětské skupiny
Základní vzdělání
Celostátně platné osvědčení s názvem: "Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách"
150 vyuč. hod. (102 hod. teorie a 48 hod. praxe) + zkouška
206 vyuč. hod. (102 hod. teorie a 104 hod. praxe) + zkouška
2015/0208-PK (kratší kurz), 2015/0236-PK (delší kurz)

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách (MPSV ČR)
Pracovníci v sociálních službách mají dle zákona povinnost se celoživotně vzdělávat, a to v rozsahu
24 hodin ročně. Rozhodli jsme se nabídnout pro tuto potřebu kvalitní kurzy
a školení s akreditací MPSV ČR, jejichž odbornost zaručuje zkušený lektorský tým, který
se dlouhodobě podílí na dalším vzdělávání sociálních služeb. Vzdělávací aktivity jsou různého zaměření,
a proto doufáme, že si své u nás najde opravdu každý.
Výuka je určena také pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Po domluvě je možné uspořádat
akreditované školení i v jiných prostorách, dle přání objednavatele.
Po absolvování kurzů dalšího vzdělávání získáte celostátně platný certifikát. Součástí výuky jsou
obvykle i praktické aktivity (nácviky, týmová práce, diskusní skupiny, vlastní tvorba aj.).

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Osobnost pomáhajícího profesionála a jeho kompetence (MPSV ČR)
Nad otázkou osobnosti pracovníků v sociálních službách se jistě pozastavil nejeden zaměstnavatel.
A zajisté také zaměstnanci či klienti sociálních pracovišť. Zákon o sociálních službách zmiňuje určité
vlastnosti a dovednosti, kterými by měl pomáhající disponovat. Jak je ale pojmout či sledovat v praxi?
Jak dosáhnout zmiňovaných kvalit? To vše se dozvíte v našem školení Osobnost pomáhajícího
profesionála a jeho kompetence jako předpoklad kvalitní služby.
Získáte ucelenou představu o osobnosti a roli profesionála v pomáhajících profesích, konkrétně
v sociálních službách. Dokážete posoudit rozdíl mezi službou a kvalitní službou. A kvalita je tím
stěžejním cílem, nejen pro klienty.

Obsah:
1. Uvedení do tématu, vymezení základních pojmů (člověk, osobnost, motivace, klíčové
kompetence v pomáhajících profesích)
2. Klíčové kompetence a jejich struktura (sociální kompetence, kompetence ve vztahu k vlastní
osobě, kompetence v oblasti metod, struktura klíčových kompetencí)
3. Klíčové kompetence v pomáhajících profesích - především v sociálních službách
4. Pracovník v pomáhající profesi v praxi (kompetence a profesionální růst, limity kompetencí,
rizika)
5. Osobnost pracovníka (vytváření obrazu osobnosti dobrého pracovníka v pomáhajících
profesích)

Vstupní předpoklady:
Výstupní doklad:
Rozsah:
Akreditace:

základní vzdělání
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
8 vyuč. hod.
2014/1424-PC/SP/VP/PP

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Prevence syndromu vyhoření v sociálních službách (MPSV ČR)
Syndrom vyhoření se může v určitou chvíli týkat každého člověka pracujícího v sociálních službách.
Seznamte se s jeho rizikovými faktory a příznaky, abyste byli schopni rozeznat včas tento nežádoucí jev
na sobě i na svých spolupracovnících. Dozvíte se také, jaké jsou možnosti pomoci, pokud
se syndrom vyhoření objeví. Zjistíte i možnosti prevence, abyste mohli předcházet jeho vzniku.
Staňte se neohroženými pracovníky a mějte ze svého povolání stále radost. Vaše psychické rozpoložení
ovlivní nejen Vás, ale také Vaše kolegy a hlavně Vaše klienty.

Obsah:
1. Úvod do problematiky, základní pojmy (syndrom vyhoření, příznaky aj.)
2. Rizikové faktory v zaměstnání (zvýšená pracovní zátěž, nedostatek samostatnosti, nedostatek
uznání, konflikty)
3. Osobnostní rizikové faktory (osobnost, vzorce chování, schopnost zvládat zátěž)
4. Prevence (prevence syndromu vyhoření, profesionální pomoc, stanovení cílů, kontrola
úspěšnosti, změna postoje)
5. Metody prevence, praktický nácvik (relaxace a cvičení, relaxační metody, vyváženost, time
management, sociální opora)

Vstupní předpoklady:
Výstupní doklad:
Rozsah:
Akreditace:

základní vzdělání
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
8 vyuč. hod.
2014/1425-PC/SP/VP/PP

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Trénink paměti (MPSV ČR)
Paměť je důležitým činitelem pro kvalitní prožívání života. Nejen pro výkon povolání, ale také
pro běžné fungování v každodenní realitě. Přijďte si svou paměť potrénovat s kvalifikovanou lektorkou,
která opravdu ví, co mozek potřebuje. Naučíte se navíc techniky využít a také aplikovat
na osoby v seniorském věku i na osoby trpící demencí. Vše si upevníte praktickým nácvikem.
Po absolvování vzdělávacího programu zvládnete připravit aktivizační hodinu pro své klienty. Dokážete
přitom nabídnout aktivizaci a procvičování paměti nejen svým klientům, ale také sami sobě.

Obsah:
1. Úvod do tématu (co je paměť, při ji trénovat, poznávací funkce, základní techniky trénování
paměti)
2. Integrované trénování paměti (podstata, didaktika, učení, IQ, terapeutické preference)
3. Specifika mozkového joggingu u osob se syndromem demence
4. Témata a techniky mozkového joggingu - praktický nácvik

Vstupní předpoklady:
Výstupní doklad:
Rozsah:
Akreditace:

základní vzdělání
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
8 vyuč. hod.
2014/1376-PS/SP/VP/PP

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Úvod do problematiky šikany v sociálních zařízeních (MPSV ČR)
Cílem akreditovaného kurzu je předat účastníkům ucelené informace o problematice šikany
a možnostech řešení tohoto patologického jevu v pobytových zařízeních sociálních služeb. Zjistíte,
jak může šikana ovlivňovat sociální zařízení a do jakých situací se mohou dostat jeho uživatelé.
Seznámíme Vás s fázemi šikany, dozvíte se o jejich příčinách, o spouštěcích mechanismech,
o osobnosti agresora i oběti. Budete znát základní preventivní opatření a postupy při eliminaci šikany.
Zjistíte také, jaké jsou možné následky šikanovaných obětí. Problematika bude řešena s přihlédnutím k
psychologickým i právním aspektům.

Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.

Východiska pro řešení problému (definice, příbuzné jevy)
Souvislosti (osobnost, motivy, dynamika skupiny, následky)
Intervenční programy a možnosti řešení
Právní aspekty problému šikany v zařízeních sociální péče
Prevence

Vstupní předpoklady:
Výstupní doklad:
Rozsah:
Akreditace:

základní vzdělání
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
8 vyuč. hod.
2014/1375-PC/SP/VP/PP

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
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Výživa v seniorském věku pro pracovníky v sociálních službách (MPSV ČR)
Setkáváte se s osobami v seniorském věku? Jste sociální pracovník, pracovník v sociálních
službách nebo máte ve svém okolí seniory, kterým byste rádi pomohli? Pak je náš vzdělávací program
určen právě vám!
Seznámíte se, se zvláštnostmi a změnami ve stravování seniorů s ohledem na jejich fyziologické
změny. Dozvíte se, jak posoudit dostatečný nutriční příjem seniorů, dokážete zajistit dietní stravování a
také budete umět dietní pokrm připravit. Budete schopni diagnostikovat riziko dehydratace, které je
rovněž nutné u seniorů sledovat. Správně zvolenou stravou můžete změnit zdravotní i psychický stav
seniora. A to jistě při výkonu svého povolání oceníte vy, Váš zaměstnavatel a především Váš klient či
příbuzný. Přijďte si proto prohloubit své znalosti a dovednosti.

Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod do problematiky
Fyziologické změny ve stáří a jejich dopad na stravování
Výživové složky (bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerální látky, stopové prvky aj.)
Pitný režim, dehydratace
Časté nemoci a poruchy u seniorů (malnutrice, obezita, diabetes mellitus, ICHS, sarkopenie,
dysfagie aj.)
6. Senior v pobytovém zařízení

Vstupní předpoklady:
Výstupní doklad:
Rozsah:
Akreditace:

základní vzdělání
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
6 vyuč. hod.
2014/1465-PC/PP

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Základy asertivity pro pracovníky v sociálních službách (MPSV ČR)
Umíte ovládat své emoce? Jste schopni říci nahlas, co se Vám líbí a co nikoli? Dokážete s čistým
svědomím a se slušností odmítnout? Ať už na tyto otázky odpovídáte jakkoli, asertivního chování není
nikdy dost.
V kurzu se seznámíte s asertivními technikami, které využijete i mimo Vaše pracoviště. Budete schopni
reagovat klidně a asertivně i ve vypjatých situacích. Dokážete prosadit svá práva a budete čitelní pro
své okolí. Zvládnete přijmout kritiku i ocenění, ale také říci svůj názor, aniž by se některá
ze stran cítila nepříjemně. Přijďte a zařaďte asertivní jednání mezi své základní komunikační
dovednosti.

Obsah:
1. Úvod do tématu, vymezení základních pojmů (komunikace, asertivita, empatie, prosociální
chování, altruismus, emoční inteligence)
2. Od agrese k asertivitě
3. Prosazení sebe sama a kritika
4. Asertivita a její techniky (nácvik asertivních technik, uplatnění v sociálních službách)

Vstupní předpoklady:
Výstupní doklad:
Rozsah:
Akreditace:

základní vzdělání
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
8 vyuč. hod.
2014/1426-PC/SP/VP/PP

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách (MPSV ČR)
Umíte poskytnout první pomoc? Správný zákrok může zachránit lidský život. Nebuďte lhostejní
ke svému okolí a naučte se, jak reagovat v situacích, kdy rozhoduje každá vteřina.
V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí.
Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování
poskytování první pomoci. Absolvent se naučí posuzovat situaci na místě nehody, bude umět
zhodnotit stav vědomí zraněného, přítomnost dostatečného dýchání a známek oběhu, zvládne
poskytnout patřičnou první pomoc dle druhu poranění i případného postižení a bude vědět, v jakých
situacích přivolat odbornou pomoc. V kurzu se také naučí, jaká specifika platí pro různé věkové
skupiny, jak může manipulovat se zraněným a mnoho dalšího. Součástí jsou praktické nácviky!

Obsah:
1. Předlékařská první pomoc (zásady poskytování, postup, specifika poskytování první pomoci
seniorům, mentálně handicapovaným, tělesně handicapovaným a dětem)
2. Zabezpečení místa nehody (orientace na místě nehody, třídění raněných, bezpečnost)
3. Kontrola životních funkcí, hodnocení stavu zraněného (životní funkce, stabilizovaná poloha,
komunikace a vyšetření handicap. pacienta, hodnocení stavu u jednotlivých postižení)
4. Transport raněného (vyprošťování, odsun, lékárnička)
5. První pomoc při krvácení, zástava krvácení (krvácení žilní, tepenné, vnitřní, krvácení z
přirozených tělních otvorů)
6. Rány, ošetření ran (klasifikace ran, amputace, uštknutí, pokousání, bodnutí hmyzem)
7. První pomoc při úrazech (poranění končetin, hrudníku, břicha, kloubů, zlomeniny, úrazy
seniorů a dětí a specifika poskytování první pomoci)
8. První pomoc při poškození fyzikálními jevy (poškození teplem, chladem, chemikáliemi, úraz
elektrickým proudem)
9. První pomoc při poruchách vědomí (kolaps, bezvědomí, křečové stavy s poruchou vědomí,
diabetické kóma, dušnost, vdechnutí cizího tělesa)
10. První pomoc při zástavě krevního oběhu, při zástavě dechu (zajištění průchodnosti dýchacích
cest, náhrada a obnovení krevního oběhu, resuscitace)

Vstupní předpoklady:
Výstupní doklad:
Rozsah:
Akreditace:

základní vzdělání
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
8 vyuč. hod.
2016/0142-PC/SP/VP/PP

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340

13

Středisko vzdělávání s.r.o.
vzdělávací a poradenská instituce s dlouholetou tradicí

www.vsostrava.com

Odborné kurzy a semináře
Snažíme se vytvářet pestrou nabídku odborných kurzů i jednodenních a dvoudenních seminářů. Cílem
je především rychle reagovat na potřeby poskytovatelů i příjemců sociálních služeb, umožnit
vzdělávání na aktuální témata a zlepšování schopností v různých problémových oblastech.
Kurzy a semináře jsou vhodné pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí
pracovníky i další zaměstnance sociálních služeb. Stejně tak jsou určeny pro zájemce z řad široké
veřejnosti, kteří o někoho pečuji nebo mají o danou oblast zájem.
Lektoři jsou specialisté na danou problematiku a odborníci přímo z praxe. Kurzy a semináře lze po
domluvě zrealizovat i na jiných místech než v našich prostorách. Pro více informací či nezávaznou
kalkulaci nás neváhejte kontaktovat.
Pokud vám bude v naší nabídce nějaké témat chybět, rovněž nám dejte vědět. Budeme rádi za zpětnou
vazbu i návrhy na další oblasti.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Antioxidanty a imunostimulancia ve výživě a nápojích
Antioxidanty snižují pravděpodobnost vzniku srdečně-cévních chorob a některých typů rakoviny.
Odborníci tvrdí, že antioxidanty, které přijímáme přirozeně, mají daleko vyšší účinnost, než ty, které
přijímáme pomocí potravinových doplňků. Jste si ale vědomi, že přemíra těchto látek může také
uškodit? Při dlouhodobém užívání antioxidantů v čistém stavu se může antioxidační účinek změnit
ve vysoce nežádoucí. Přijďte zjistit, které potraviny jsou bohatým zdrojem antioxidantů nebo které
typy léčivých rostlin se využívají jako imunostimulancia (látky, které stimulují imunitní systém).
Pomůžete nejen sobě, ale také osobám, o které pečujete.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Volné radikály
2. Účinky antioxidantů v organismu
3. Antioxidanty ve stravě
4. Co je to léčivá rostlina
5. Obsahové látky rostlin
6. Léčivé rostliny jako imunostimulancia
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Arteterapie
Víte, že prostřednictvím obrazů a výtvarných aktivit je možné nejen relaxovat, ale také léčit? Slouží
k tomu metoda zvaná arteterapie, která existuje již několik desítek let a těší se stále větší oblibě
a širšímu využití.
V kurzu získáte základní teoretické i praktické poznatky o zmíněném fenoménu. Seznámíte
se s podstatou, metodami a technikami arteterapie a sami si vyzkoušíte některé možnosti této činnosti.
Po absolvování budete schopni realizovat prožitkovou individuální i skupinovou terapii, kterou můžete
uplatnit nejen v sociálních službách, ale i v různých jiných oblastech. Veškeré pomůcky jsou v ceně
kurzu (výkresy, barvy, pastely, tužky aj.). Nabízíme také pokračující kurzy, které prohloubí Vaše
znalosti a umožní Vám i Vašim klientům další prožitky.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Podstata arteterapie (arteterapie receptivní a produktivní,
základní literatura)
2. Historie arteterapie (organizace, významné osobnosti,
současné možnosti využití)
3. Propojení arteterapie s jinými druhy umění (malba
inspirovaná hudbou - praktický nácvik)
4. Arteterapeutické metody a techniky (možnosti rozdělení,
relaxační techniky)
5. Aktivní imaginace (kresba nebo malba - praktický nácvik)
6. Diagnostika výtvarného projevu (dětský projev, testování)
7. Symbolika výtvarného projevu (symbolika tvarů, barev)
8. Emoce (základní rozdělení, emoční inteligence, senzualita,
rituály)
Osvědčení o účasti
8 vyuč. hod.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Etika pracovníka v sociálních službách
Zajímá Vás jak správně využívat etický kodex pracovníka v sociálních službách? V našem semináři
se dozvíte, jak vznikl, jak funguje z praktického hlediska, a to především v běžném provozu zařízení.
Seznámíte se také s legislativním ukotvením lidských práv, s principy poskytování sociálních služeb
a získáte informace o nejčastějších etických tématech ve zdravotnictví a sociálních službách.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Stručná definice etiky, historické kořeny, legislativní ukotvení
2. Práva pacientů a uživatelů sociálních služeb (práva, oblasti porušování
práv uživatelů, střet zájmů)
3. Práva a ochrana pečujících
4. Principy poskytování sociálních služeb (důstojnost, autonomie,
partnerství, práce s biografií, autonomie, sociální inkluze)
5. Etika v praxi poskytovatele sociálních služeb s přihlédnutím ke specifikům
konkrétního pracoviště (poskytování kvalitní služby, ukazatele kvality)
6. Etický kodex pracovníků sociálních služeb, praktická aplikace kodexu
v běžném provozu zařízení
7. Nejčastější etická témata ve zdravotnictví a soc. službách (právo na
odmítnutí služeb, euthanasie, právo na informace)
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Jak pracovat s životními zkušenostmi dítěte v pěstounské péči
Třídílný cyklus je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností pěstounů/poručníků (případně osvojitelů)
potřebných k výchově dětí, které se ocitají v náhradní rodinné péči. Pomocí prožitkových cvičení,
skupinových her, řízené diskuse a dalších technik budou účastníci moci pozorovat rozdíly mezi
výchovou vlastního dítěte a dítěte svěřeného do pěstounské nebo poručnické péče.
Obsah seminářů zohledňuje skutečnost, že všichni náhradní rodiče, zejména tzv. „příbuzenští
pěstouni“ většinou neprošli přípravou na péči o svěřené dítě a že při výchově svěřených dětí čerpají
především z přístupů, které uplatňovali při výchově dětí vlastních.
Takto nabyté výchovné zkušenosti však při výchově svěřených dětí mnohdy nemusí dostačovat, jelikož
naplňování vývojových potřeb dětí ocitajících se v náhradní rodinné péči bývá obvykle složitější. Běžné
výchovné zkušenosti, postoje, metody a formy pečovatele tak nemusí vždy přinést požadovaný
výchovný efekt.
Jednotlivé semináře na sebe navazují, proto je doporučujeme absolvovat postupně, od prvního dílu ke
třetímu.
Obsah:

1) Kompetence pěstouna v systému náhradní rodinné péče
1. Příležitosti a úskalí týmové spolupráce
2. Význam týmové práce
3. Proces udržování a podpory vztahů dítěte s jeho původní rodinou
4. Formy ochrany a podpory dítěte v obtížných životních situacích

2) Vztahy a ztráty u dětí v pěstounské péči
1. Vývojové potřeby dítěte
2. Procesy vzniku a utužování vazeb mezi dítětem a osobou blízkou
3. Teorie attachmentu a jeho typy
4. Metody a formy pomoci zpracování ztrát
5. Terapeutické rodičovství
6. Úskalí u dětí se specifickými projevy a výchovnými problémy

3) Význam strachu v životě dítěte

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Situace a vlivy způsobující opožděný vývoj dítěte
2. Důvody proč se děti v raném věku nenaučili zvládat strach
3. Výchovné postupy při obranných a útočných reakcích dítěte
4. Jak pracovat na budování důvěry
5. Jak docílit u dítěte zdravého sebevědomí
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod. (každý seminář) – celkem 12 vyuč. hod.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Komunikace se zaměřením na poradenství
S poradenstvím se setkává většina pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, vedoucích
pracovníků i další profese. Jak poradenství ale poskytovat, aby bylo pro uživatele sociálních služeb
skutečně prospěšné? Jak vést poradenský rozhovor? Co by mělo určitě zaznít a kterým oblastem je lepší
se vyhnout? Jaké hranice bychom měli přitom dodržovat? Přijďte zjistit do našeho semináře
s názvem Komunikace se zaměřením na poradenství jakožto základní činnost v sociálních službách.
Prakticky si vyzkoušíte, jak poradenství poskytovat, na co dbát a jaké prostředky přitom využít. Zlepšíte
své komunikační dovednosti v této oblasti a naučíte se také, jak realizovat poradenský rozhovor i co je
následně nutné zaznamenat do evidencí.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Stručně o komunikaci v kontextu druhu a formy poskytované sociální služby
2. Praktická cvičení na ujasnění si kompetencí při poskytování základního a
odborného poradenství
3. Fáze poradenského rozhovoru a jak to vlastně funguje v praxi?
4. Využití prostředků komunikace pro udržení rozhovoru v profesionální rovině a
hranic mezi pracovníkem a uživatelem
5. A to „nejdůležitější“ nakonec – jak poskytnuté poradenství zaznamenat do
dokumentace uživatele
Osvědčení o účasti
5 vyuč. hod.

Motivace pracovníků v sociálních službách
Víte, jak funguje motivace a jak ji využít pro dosažení osobních cílů a cílů organizace? Chcete
se naučit motivovat sami sebe, své podřízené nebo klienty? Řešíte úskalí motivace v organizaci?
V našem semináři se dozvíte, jak motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle,
jaké jsou její nástroje a co vše je třeba k získání a udržení motivace jak Vaší, tak i Vašich pracovníků
a kolegů. Seminář je zaměřen interaktivně, s prostorem pro praktikování získaných poznatků.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Motivace a potřeby pracovníků a jejich klientů
2. Základní teorie motivace a jejich využití při motivování pracovníků nebo klientů
3. Pravidla a hlavní nástroje motivace a čeho se vyvarovat
4. Praktické motivační techniky
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Muzikoterapie
Muzikoterapie je léčebná metoda, která používá jako terapeutický prostředek hudbu. Je známá
již několik století a její význam stále jen roste. Hudba se může používat ke zmírnění bolesti, úzkosti,
strachu, při léčbě dlouhotrvajících chorob, při léčbě adaptability, komunikace a v souvislosti
s neurózami. Muzikoterapie nachází uplatnění také při léčbě alkoholismu a toxikomanie, stejně jako při
rozvoji somaticky i psychicky zaostalých dětí a při mnoha jiných obtížích. Není přitom důležité, jestli
účastníci umí hrát na nástroje nebo jestli mají hudební sluch. Vhodná je proto pro každého.
Vzdělávací kurz je zaměřen na praxi, která Vám umožní autentický zážitek z aktivní a receptivní
muzikoterapie. Osvojíte si základní teoretické poznatky a naučíte se využívat muzikoterapii v praxi,
včetně použití muzikoterapeutických hudebních nástrojů. Absolvent umí pracovat s dechem a hlasem
(alikvotní zpěv, intuitivní zpěv), umí využívat hudební nástroje (bubny, tibetské mísy, flétny, didgeridoo
atd.) a je schopen realizovat prožitkovou individuální a skupinovou terapii.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Teoretická východiska muzikoterapie (historie, terminologie,
muzikoterapeutické přístupy, modely, formy, metody a techniky)
2. Využití muzikoterapie v praxi (působení hudby a zvuků, vztah klient
– muzikoterapeut, muzikoterapeutická místnost)
3. Muzikoterapeutické hudební nástroje, práce s hlasem (seznámení se
s muzikoterapeutickými hudebními nástroji, práce s dechem,
hlasem, alikvotní zpěv, prožitkové individuální a skupinové
zkušenosti aj.)
Osvědčení o účasti
8 vyuč. hod.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340
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Ochrana práv osob – praktická cvičení a aplikace na vybrané soc. služby
Jaká pravidla se musí bezpodmínečně respektovat při práci s uživatelem sociálních služeb? Na co má
právo klient a na co zaměstnanec sociálních služeb, pracovník v sociálních službách i ostatní osoby
podílející se na realizaci služby? Co se může stát, pokud pravidla nebudou respektována? V semináři
se zaměříme na základní teoretická východiska ochrany práv s přihlédnutím ke standardům kvality
sociálních služeb (především SQSS č. 2). Součástí semináře budou také praktické aktivity, jejichž cílem
bude naučit se, jak vnímat práva uživatelů sociálních služeb, jak je implementovat do své práce a další.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Stručný teoretický vhled do problematiky
2. Východiska pro úspěšnou aplikaci standardu do praxe (legislativa, vedení soc.
služby, atmosféra, týmová spolupráce)
3. Modelová cvičení – nácvik vnímání práv uživatele sociální služby jakožto
běžného občana
4. Hledání rizikových situací v konkrétních sociálních službách
5. Diskuze nad očekáváními našich uživatelů – kde hledat „hranici“ mezi právem
a bezpečností
Osvědčení o účasti
5 vyuč. hod.

Poruchy autistického spektra do praxe
Každý z nás se může v životě potkat s člověkem s autismem, ale jen málo z nás dokáže takovému
člověku porozumět. Přijďte se o poruchách autistického spektra dozvědět více a naučte se, jak
reagovat i pomáhat! Zjistíte, jaká fakta a mýty se šíří světem. Naučíte se základy práce s autistickou
osobou, ať už s dítětem či dospělým. Nebude chybět ani prostor pro otázky a diskuzi s lektorem.
Seminář je vhodný pro učitele, chůvy, zaměstnance sociálních služeb, ale i rodiče. Výuka bude
zaměřena zejména na praxi a využití v reálném životě.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Vymezení pojmu
2. Diagnostická kritéria
3. Diferenciální (rozlišovací) diagnostika
4. Úskalí výchovy, výuky
5. Pomoc
6. Integrace
7. Spolupráce zúčastněných stran
8. Otázky a diskuze
Osvědčení o účasti
5 vyuč. hod.
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Poruchy chování dětí
Seminář je vhodný pro pracovníky v mateřských školách, sociálních zařízeních a dalších institucích, kde
se přichází do styku s dětmi ve věku 1-3 let. Vhodné také pro jednotlivce, kteří potřebují ve svém životě
znalosti z této oblasti.
Důraz bude kladen na individualitu dítěte. Cílem je porozumět tomu, co není standardní, nebát
se jinakostí, nebát se chyb, přijmout dítě i sebe v kontextu složitosti i případných potíží. A v konečné
řadě vědět jak a případně i kde najít pomoc. Školení navíc seznámí účastníky také se širšími
souvislostmi vývoje dítěte v kontextu odloučení od rodiny a v širších biopsychosociálních souvislostech.
Obsah:

1. Z vývojové psychologie:
- Vývojová stádia dítěte (1-3 roky)
- S čím přichází na svět (genetika), individualita
- Rozdíly ve vývoji
- Adaptace
- Oslabení
- Psychosomatizace
2. "Poruchy chování":
- Jako reakce na zátěž
- Jako součást osobnosti
- Jako důsledek nemoci, diagnózy
- Sociokulturní a historické kontexty

Výstupní doklad:
Rozsah:

3. Dítě s diagnózou:
- Autismus
- Opožděný vývoj řeči (OVŘ)
- ADHD (deficit pozornosti s hyperaktivitou)
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.
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Potřeby a osobní cíle uživatele pobytové sociální služby
Chcete se orientovat v problematice individuálního plánování? Víte, jak zjišťovat osobní cíle uživatele
služby a jak zpracovat dokumentaci? Přijďte na náš kurz a vše zjistíte. Výuka bude vedena prakticky,
abyste po ukončení byli opravdu schopni sami plánovat. Kurz je vhodný především pro pracovníky
v sociálních službách a sociální pracovníky v pobytových sociálních zařízeních pro seniory. Rádi
přivítáme ale i ostatní, kdo mají o dané téma zájem.
V kurzu získáte základní přehled o oblasti individuálního plánování služby v návaznosti na standardy
kvality sociálních služeb, především na SQSS č. 3. Budete schopni rozpoznat potřeby uživatelů
v pobytových sociálních zařízeních a dále s nimi pracovat v souladu s individuálním plánováním služby.
Naučíte se využívat techniky pro zjištění osobních cílů uživatelů a vytvářet dokumentaci s tím spojenou.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Uvedení do problematiky individuálního plánování služby
2. Osobní cíl jako součást individuálního plánování
3. Techniky zjišťování osobního cíle
4. Obsah dokumentace
5. Dobrá a špatná praxe
Osvědčení o účasti
8 vyuč. hod.

Práce se stížnostmi v sociálních službách
Se stížnostmi se setkáváme v různých zaměstnáních. Ani sociální služby nejsou výjimkou. Klienti
si mohou stěžovat na kvalitu a způsob provedené služby, na konkrétní zaměstnance i na mnoho
dalšího. I když se nám mohou zdát stížnosti neoprávněné, měly by se vždy řešit. Jak ale v takovém
případě postupovat? Jak se zachovat, pokud stížnost přijímám? A co lze vlastně považovat za stížnost?
V semináři se na celé téma zaměříme, a to samozřejmě s přihlédnutí ke standardům kvality sociálních
služeb (především SQSS č. 7). Součástí výuky budou také praktické příklady i nácvik řešení. Cílem
je naučit zaměstnance sociálních služeb se stížnostmi pracovat a především je umět efektivně řešit.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1.
2.
3.
4.

Pojem stížnost – co všechno lze za stížnost považovat
Východiska pro písemné zpracování pravidel (kde? u koho? jak? kdy? proč?)
Praktické osvojení zásad účinného řešení stížností
Jak tedy rozhodně NE
5. Jak tedy rozhodně ANO – aplikace příkladů dobré praxe na konkrétní služby a
nácvik jejich využití
Osvědčení o účasti
5 vyuč. hod.
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Prevence a řešení konfliktů
Konflikt je v podstatě člověka a setkáváme se s ním v osobním i pracovním životě. Nelze mu vždy
předcházet. Můžeme se ale naučit, jak jej využít v náš prospěch nebo z něj alespoň ladně vybruslit.
V semináři se zaměříme na samotnou podstatu konfliktu, jeho vznik i na techniky, jak
konfliktu předejít. Budete vědět, jak asertivně komunikovat, naučíte se sdělovat své pocity a potřeby
a mnoho dalšího. Kurz je vedenou praktickou formou - obsahuje mnoho nácviků, abyste mohli získané
informace a znalosti používat ihned v praxi.
Obsah:

1.
2.
3.
4.

Obecně psychologie konfliktu a vliv konfliktu na naše psych. i tělesné zdraví
Druhy konfliktů (rolí, vnitřní, vnější)
Vliv očekávání na vznik konfliktu
Řešení konfliktů

-

pravidla hádky + nácviky
nácviky argumentace a asertivity
praktické nácviky komunikace "JÁ pocit"
5. Prevence konfliktů
- sdělování pocitů a potřeb
- vyjasňování očekávání + komunikační nácviky
Výstupní doklad:
Rozsah:

Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.

Psychické poruchy u seniorů
Ve vyšším věku se často objevují psychické poruchy. Co znamenají? Jak se projevují? Můžeme nějak
pomoci zmírnit průběh či následky? V našem semináři vše zjistíte! Zaměříme se na základní informace
o výskytu psychických poruch včetně možnosti prevence, léčby a mnoho dalšího. Seminář je vhodný
pro zaměstnance sociálních služeb i všechny ostatní, kteří přichází do styku se seniory či osobami
trpící psychickými poruchami.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Stáří a stárnutí
2. Základní psychické poruchy ve stáří
3. Zvláštnosti chorob ve stáří
4. Psychické, sociální a somatické aspekty stárnutí
5. Léčba psychických chorob ve stáří
6. Sociální služby poskytované seniorům
7. Celoživotní vzdělávání a aktivity seniorů jako prevence
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.
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Role a etika pracovníka v sociálních službách
Posluchači se seznámí s tím, jaké role mají pracovníci v sociálních službách, a to především v domovech
pro seniory. Obdrží základní informace o tom, jak v těchto rolích obstát, z jakých zdrojů při své práci
mohou čerpat. Důraz bude kladen na etický rozměr práce pracovníka v sociálních službách,
na „pokušení moci a manipulace“. V této souvislosti budeme pracovat např. s pojmy lidská důstojnost,
svoboda rozhodování, odpovědnost.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Představení, úvod do problematiky
Pracovník v sociálních službách (definice, postavení, formální náplň práce)
Role sociálního pracovníka, rozdíly oproti formální náplni práce
Jak obstát v rolích, do kterých jsem v práci obsazen/obsazena
Etika – základní pojmy, proč se zabývat etikou?
Přístup ke klientům – co činí službu skutečně dobrou službou?
Odpovědnost, nebo etika? A jiné otázky…
8. Opakování, celkový kontext, diskuse
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.

Řešení problémového chování u dětí s autismem
Setkáváte se s dětmi, které mají poruchy autistického spektra, a chcete více porozumět jejich chování?
V našem semináři se dozvíte, co ovlivňuje chování dětí s autismem, jaké jsou jejich hlavní problémy, jak
se s těmito dětmi naučit pracovat a jakým způsobem je učit tak, aby to mělo efekt
a zároveň, aby se dál učit chtěly. Také se dozvíte, jak problémové chování autistických dětí analyzovat a
pomocí praktických technik se jej naučíte řešit.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Co je autismus
2. Největší problémy dětí s PAS
3. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) jako účinný nástroj pro řešení
chování
4. Problémové chování
5. Jak učit dítě s autismem - konkrétní příklady, rozdělení
6. Ukázka ideálního terapeutického dne
7. Prostor pro diskusi
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.

Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340

25

Středisko vzdělávání s.r.o.
vzdělávací a poradenská instituce s dlouholetou tradicí

www.vsostrava.com

Specifika péče o pacienty s Alzheimerovou demencí
Setkáváte se s osobami trpícími Alzheimerovou demencí a chcete více porozumět jejich nemoci?
V semináři se seznámíte se základními pojmy, projevy a příznaky demence, porozumíte specifikům
chování člověka s demencí. Zaměříte se také na základy komunikace s lidmi postiženými demencí
a seznámíte se se základními východisky péče.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Příznaky a projevy Alzheimerovy demence, diagnóza a léčba
2. Zásady komunikace s postiženými demencí
3. Základní specifika a východiska péče o nemocné s demencí v jednotlivých
stádiích nemoci (biografie, validační terapie, reminiscenční terapie,
muzikoterapie, aj.)
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.

Úskalí vybraných standardů kvality - Standard č. 5
Standardy kvality sociálních služeb je v teoretické rovině mnohokrát omílané téma. My Vás ale
seznámíme i s rovinou praktickou. Budete mít informace o jejich uplatnitelnosti v praxi přímo
od inspektorky kvality služeb. Budete seznámeni s chystanými renovacemi a zaměříme se i na práci
s klientem.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Proč individuálně plánovat
2. Co individuálně plánovat v různých druzích sociálních služeb
3. Jak individuálně plánovat
4. Jaké záznamy související s individuálním plánováním vést
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.
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Vedení týmu v sociálních službách
Máte svůj tým a chcete ho umět správně a efektivně vést? V našem semináři se společně s lektorem
naučíte hledat cesty, jak rozvíjet a motivovat svůj tým, a to na úrovni jednotlivců i celého týmu. Zjistíte
také, jak pracovat na zlepšování a kultivaci svého manažerského stylu. Cílem semináře je poskytnout
účastníkům vhled do problematiky vedení týmu se zaměřením na specifika oblasti sociálních služeb, a
to pomocí výuky interaktivní formou.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Osobnost a role vedoucího
2. Styly řízení
3. Motivace a rozvíjení týmu
4. Komunikace manažera s pracovním týmem
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.
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Základy komunikace s klientem s handicapem
Setkáváte se ve svém životě s lidmi s různým typem postižení? Chcete zahájit rozhovor, ale nevíte,
jak na to? Bojíte se nevhodného vyjadřování? Cítíte komunikační nebo jiné bariéry a rádi byste
je odstranili? Nebo si jen nejste jistit, jaká specifika platí pro daný handicap a co je vhodné zohlednit při
běžném dorozumívání?
V kurzu se dozvíte, jaké existují typy sluchového, zrakového, tělesného a mentálního postižení
a jak se promítají do mezilidské komunikace. Naučíte se, jaké zásady při dorozumívání s klientem
s handicapem respektovat a jakým způsobem se chovat. Absolvent umí snadněji navázat rozhovor
s handicapovanými a tím dokáže lépe reagovat na jejich potřeby a požadavky. Kurz je proto vhodný
zejména pro zaměstnance domovů pro seniory a ústavů sociální péče, pracovníky armády spásy,
pečovatelské služby a jiná sociální zařízení či organizace, kde se jejich členové setkávají s klienty
s handicapem. Zúčastnit se však mohou i jednotlivci z řad veřejnosti, kteří by se v této oblasti rádi
vzdělali.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Komunikace s klientem se sluchovým postižením (typy sluchového
postižení, zásady komunikace, základy znakové řeči, pomůcky při
komunikaci, piktogramy)
2. Komunikace s klientem se zrakovým postižením (typy zrakového
postižení, zásady komunikace, pomůcky při komunikaci)
3. Komunikace s klientem s tělesným postižením (typy tělesného
postižení, zásady komunikace)
4. Komunikace s klientem s mentálním postižením (typy mentálního
postižení, zásady komunikace, Alzheimerova demence)
Osvědčení o účasti
8 vyuč. hod.
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Základy komunikace s konfliktním klientem v sociálních službách
Setkáváte se s problematickými osobami? Dostáváte se do situací, kdy musíte řešit konflikty nebo
nepříjemnosti? Naučte se, jak správně reagovat! Budete umět spory nejen vyřešit, ale také jim
předcházet. Poznáte, co je typické pro různé druhy konfliktních situací i pro osoby, které se jich účastní.
Osvojíte si základní komunikační postupy a dovednosti, abyste mohli záležitosti vyřešit rychle, efektivně
a bez velkých negativních důsledků. Získané teoretické znalosti si vyzkoušíte také v praxi
(v rámci praktických nácviků, při řešení modelových situací aj.).
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Zásady jednání a techniky pro úspěšnou komunikaci (s člověkem
úzkostlivým, depresivním, pedantérním, nepřístupným,
histriónským, narcistně agresivním, bezohledným aj.)
2. Prevence řešení vzniklého konfliktu (typy konfliktu, reakce člověka,
metody řešení, modelové situace)
Osvědčení o účasti
8 vyuč. hod.

Základy komunikace v sociálních službách
Seminář je určen nejen pracovníkům v zařízeních sociálních služeb, ale také na úřadech a vedoucím
pracovníkům. Při práci v těchto sférách mohou v komunikaci s klienty vznikat situace, které vedou
ke vzniku nepříjemných situací. Z tohoto důvodu je důležité znát možná úskalí a předcházet jim. Lidé by
si měli uvědomovat důsledky svého chování i jednání. Musí myslet na to, že v rámci verbální
či neverbální komunikace s klientem mohou vlivem odlišného myšlení vznikat neshody. Cílem semináře
je naučit se předcházet těmto neshodám, pochopit a porozumět komunikaci s klientem. Seminář není
zaměřen na nauku komunikace mezi dvěma lidmi, nýbrž na porozumění osob,
se kterými se v pracovním i osobním životě setkáváme.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Vážný nevážný úvod
2. Komunikace a vztah (jakou roli v komunikace hraje „vztah“, rozdělení
druhů, závazky aj.)
3. Charakteristika a funkce komunikace
4. Sociální komunikace
5. Verbální a neverbální komunikace
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.
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Základy krizové intervence pro pracovníky v sociálních službách
Každý z nás se minimálně jednou setká s krizí ve vlastním životě nebo při výkonu svého povolání. Jak v
tuto chvíli reagovat, co vhodného říci? V našem vzdělávacím programu dostanete odpověď! A nejen na
tyto otázky, ale také na mnoho dalších. Dozvíte se o krizi jako takové, o jejím prožívání, zvládání
a typologii krizí. Budete seznámeni s krizemi spojenými s dospíváním, s problematikou závislosti
na návykových látkách, s traumaty i se sebevražednými tendencemi. Zjistíte, jaké jsou možnosti
pomoci, a dozvíte se také o etické stránce celé problematiky. Kurz je určen pracovníkům v sociálních
službách a dalším pomáhajícím profesím (sociální pracovníci, kurátoři, psychologové, lékaři,
pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.).
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Pojem "krizová intervence" (krize jako celospolečenský fenomén, krize v
životě člověka, typologie krizí podle Baldwina)
2. Vybraná specifická témata krizové intervence (traumatické krize, akutní
psychotické stavy)
3. Problematika závislostí, problematika sebevražd, dospívající v krizi
4. Etické aspekty práce s člověkem v krizi
5. Formy krizové pomoci a služby
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.

Základy práce s klienty s poruchou autistického spektra
Vzdělávací program je určen nejen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, ale také
pro pedagogické pracovníky a širokou veřejnost. Každý z nás se může v životě potkat s člověkem
s autismem, ale jen málo z nás dokáže takovému člověku porozumět. Přijďte se o poruchách
autistického spektra dozvědět více! Dozvíte se, jaká jsou fakta a jaké mýty se šíří světem. A co dělat,
objeví-li se autismus v rodině? V rámci školení se dozvíte základy práce s autistickou osobou, ať už
s dítětem či dospělým. Nebude chybět prostor pro otázky a diskuzi s lektorem
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Poruchy autistického spektra - diagnostika, projevy, mýty
2. Dopad autismu na rodinu
3. Zásady práce s klienty s autismem
4. Duševní hygiena personálu
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.
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Zdravotnické prostředky a kompenzační pomůcky v přímé obslužné péči
Cílem je seznámit účastníky semináře se zdravotními prostředky a kompenzačními pomůckami, které
se používají u klientů s inkontinencí, stomií, s diabetem a ostatních závislých na péči jiné osoby.
Seznámíme Vás s finančními úhradami zdravotních pojišťoven, a také jak o zdravotní prostředky a
kompenzační pomůcky žádat. Nebudou chybět praktické ukázky.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Zdravotnické prostředky pro inkontinentní klienty (inkontinentní pleny,
podložky pro pacienta, kosmetické přípravky)
2. Zdravotnické prostředky používané u stomií (stomické sáčky, kosmetické
pomůcky a jiné základní vybavení pro stomiky)
3. Vlhké hojení (proleženiny, hluboké rány, bércové vředy)
4. Rehabilitační pomůcky (balónky, podložky)
5. Zdravotnická obuv (prevence diabetické nohy, vložky do bot)
6. Úhrady pojišťoven (standard, nadstandard, jak žádat o příspěvky)
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.

Znakový jazyk pro začátečníky
Veškeré lidské dění je o komunikaci - tou dokážeme dávat i přijímat, a to nejen informace, ale také své
city, vůli či myšlenky. Komunikace se sluchově handicapovanými je na první pohled jiná, ale to není
důvodem, proč se ji bát!
V kurzu se naučíte okolo 1000 znaků, díky kterým budete schopni se dorozumívat se sluchově
handicapovanými osobami v běžných situacích. Budete také schopni vést konverzaci či vlastní projev
na různá témata (bydlení, rodina, stravování, nákup, oblečení, počasí, škola a studium, cestování aj.).
Po absolvování kurzu pro začátečníky lze pokračovat v kurzu pro mírně pokročilé. Nebo lze rovnou
zakoupit za zvýhodněnou cenu komplexní kurz Základy znakového jazyka (MŠMT ČR), kde získáte
hlubší znalosti a širší slovní zásobu.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Anatomie sluchového ústrojí
2. Zásady komunikace s neslyšícími
3. Vzdělávání neslyšících
4. Integrace
5. Obouruční prstová abeceda, slovní zásoba
Osvědčení o účasti
60 vyuč. hod.
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Zvládání stresové zátěže aneb stress management v sociálních službách
Zaměstnanci v sociálních službách patří k profesní skupině, která je vysoce ohrožena stresem. Cílem
kurzu je poskytnout účastníkům dostatek informací o působení stresu či jeho vzniku, ale
zejména se naučit stresu odolávat. Pokud máte pocit, že je toho na vás v práci či v osobním životě
hodně a rádi byste se svou situací něco udělali, navštivte náš kurz a naučte se se stresem efektivně
bojovat. Kurz je vhodný nejen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky aj., ale také pro
všechny zájemce ze široké veřejnosti, které tahle problematika zajímá.
Obsah:

Výstupní doklad:
Rozsah:

1. Stres, stresory kolem nás
2. Individuální projevy stresu u člověka, reakce na stres, důsledky stresu
3. Stres v práci, syndrom vyhoření
4. Zvyšování odolnosti vůči stresu
5. Zvládání stresu, jak na akutní stres, akutní únavu
6. Optimismus, smysluplnost života
Osvědčení o účasti
4 vyuč. hod.
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Kontakty

Kancelář, učebny
Středisko vzdělávání s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
budova SZŠ a VOŠZ Ostrava

Fakturační údaje
Středisko vzdělávání s.r.o.
Řecká 1472/4, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 26829592
DIČ: CZ268 295 92

Web: www.vsostrava.com
E-mail: info@vsostrava.com
Tel.: 775 791 340

Facebook: Středisko vzdělávání s.r.o.
LinkedIn: Středisko vzdělávání s.r.o.
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