Vzdělávací programy____________________________________________
Kurzy jsou určeny pro pracovníky služeb soc. prevence, městských úřadů, orgánu sociálně právní ochrany dětí,
pro pěstouny, doprovázející organizace, popř. školská zařízení.
Jako inovativní prvek do vzdělávání řadíme expertní/kazuistické hosty, kteří přinášejí vlastní zkušenosti, nebo
vhled do situace z pohledu mnoha let praxe s problematikou.

_____________________________________________________________________________________________________________________
OD SLOŽENKY K EXEKUCI aneb exekuce není pro dlužníka v životě konečná
Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům seznámit se komplexně se základní právní
úpravou dluhové problematiky. Praktickými příklady účastníkům představit, jak vést uživatele
sociálních služeb k zodpovědnosti při zadlužování a naučit je finanční gramotnosti, aby se předešlo
vzniku dluhové pasti. Lektory vzdělávacího programu jsou zkušení sociální pracovníci spolu s právníky,
aby i samotný průběh vzdělávání odrážel realitu způsobu poskytovaných služeb.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
Číslo akreditace MPSV: 2017/0001-PC/SP/VP
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_____________________________________________________________________________________________________________________
FENOMÉN DOBY: Věk digitální demence a kyberšikany
Vzdělávací program je zaměřen na to, jak digitální prostředí působí na zdravý vývoj dětí, jaká rizika jsou
s ním spjata a jaké dopady reálně má (pozitivní/negativní). K těmto dopadům nepopiratelně patří také
„nový“ rozměr teroru v podobě kyberšikany. Cílem kurzu tedy také bude popsat problematiku
kyberšikany z pohledu dnešního světa internetových médií a sociálních sítí, možný rozsah a dopad na
život dítěte, které vyrůstá v době mediálního boomu. Kurz bude obohacen o právní aspekty
kyberšikany a možnosti prevence a řešení vzniklého problému. Vzdělávání bude pojímáno maximálně
prakticky, bude protkáno praktickými ukázkami a příklady a bude přizván také host buď z řad obětí
kyberšikany, nebo z řad policie ČR.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 16 vyučovacích hodin.
_____________________________________________________________________________________________________________________
PSYCHOLOGICKÁ PODPORA pro sociální práci a péči o člověka – úvod
Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům seznámit se s úvodem do problematiky
psychologické podpory pro sociální práci a péči o člověka. Podpora je zaměřena na všechny oblasti a
aktéry sociální práce, tedy na pracovníky v sociálních službách, na pracovníky institucí a úřadů, kteří
vykonávají sociální práci a další pečující osoby jakož i osoby, které jsou v roli neformálních pečovatelů.
Vzdělávací program má přispět ke zkvalitnění a zefektivnění sociální práce a péče o člověka tím, že
poukáže na možnosti psychologické podpory všech výše uvedených aktérů.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
Číslo akreditace MPSV: A2017/0201-SP/PC
_____________________________________________________________________________________________________________________
ODDLUŽENÍ jako (dlouhá) cesta k novému začátku
Cílem kurzu je jeho účastníky seznámit s přínosy, riziky a požadavky režimu oddlužení. Kurz by měl
bourat mýty o oddlužení a také pomoci jeho účastníkům nastavit reálné představy o fungování v rámci
5-ti letého „bankrotu“. Hostem bude insolvenční správce, nebo pracovník insolvenční kanceláře.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 6 vyučovacích hodin.
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_____________________________________________________________________________________________________________________
SAMOŽIVITELÉ A VÝŽIVNÉ
Vzdělávací kurz je zaměřen na komplex problematiky výživného, které je častou „zakázkou“ uživatelů
sociálních služeb a všeobecně trápí nezanedbatelné množství rodičů. S otázkami okolo stanovení
výživného, jeho vymáhání i naopak dluhu na výživném se klienti obrací, jak na pracovníky OSPOD,
tak na pracovníky služeb sociální prevence. Cílem kurzu je, aby zmínění pracovníci dokázali
kompetentně a pravdivě reagovat na otázky klientů, jež se neorientují ve svých právech a povinnostech
v této oblasti. Vzdělávání je také o volbě efektivních kroků v rámci poradenství v této oblasti. Přednáší
právník se sociálním pracovníkem, kteří kurz prokládají velkým množstvím příkladů z jejich praxe.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
_____________________________________________________________________________________________________________________
ALTERNATIVNÍ METODY PRÁCE S RODINOU aneb důvěřujme rodině
Kurz je primárně zaměřen na metodu rodinných konferencí, práci se zplnomocňováním uživatelů
služeb a rozvojem jejich rodičovských kompetencí. Cílem kurzu bude seznámení účastníků s možnostmi
těchto alternativních metod a jejich využitelností v praxi tak, aby byli schopni rozlišovat v jakých
případech metodu volit. Hostem bude v ideálním případě již vyškolený koordinátor RK.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
_____________________________________________________________________________________________________________________
PRÁVA KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem kurzu je umožnit účastníkům seznámit se s problematikou ochrany práv uživatelů sociálních
služeb. Seznámit účastníky se základními principy ochrany práv a svobod v přímé souvislosti se
standardy kvality sociálních služeb. Poskytnout orientaci v základních právních dokumentech v oblasti
ochrany práv a svobod uživatelů. Představíme také jednotlivé oblasti práv a svobod uživatelů s
praktickými příklady, které zazní přímo z úst některého z právníků PPO.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
Číslo akreditace MPSV: 2015/0022-PC/SP/VP
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_____________________________________________________________________________________________________________________
PROFESIONÁLNÍ VZTAH MEZI PRACOVNÍKEM SOCIÁLNÍ PREVENCE A OSPOD a jak jej vybudovat?
Kurz je určen pro ty, kteří by se chtěli jednou pro vždy vyznat v kompetencích pracovníků služeb
sociální prevence pracujících s ohroženými rodinami. Dále pro všechny, kterým v praxi záleží na
efektivní a plně vyjasněné spolupráci mezi službami a OSPOD. Vzdělávání bude zaměřeno na
komunikaci, vyjasňování možností spolupráce, zákonnou povinnost mlčenlivosti a její aplikaci v praxi
sociálního pracovníka. Věnovat se bude rovněž prolomení a zproštění mlčenlivosti, psaní zpráv o
spolupráci a případovým konferencím z pohledu pracovníka služeb soc. prevence. Kurz byl vytvořen ve
spolupráci sociálních pracovníku sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve spolupráci
s právníky sociálních služeb a ve stejné sestavě bude program i přednášen.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
_____________________________________________________________________________________________________________________
PREVENCE versus ÚSTAVNÍ PÉČE
Vzdělávání by mělo jednoznačně přispět k šíření osvěty v problematice odebírání dětí do ústavní péče,
vývoje dítěte vyrůstajícího v ústavním zařízení a dopadu na jeho budoucí začleňování do běžné
společnosti. Kurz by měl představovat možnosti práce s rodinou v rámci sociální prevence a
multidisciplinární spolupráce nad případem tzv. ohroženého dítěte. Nedílnou součástí kurzu bude
srovnání nákladovosti péče ústavní oproti vynaloženým prostředkům do systému sociální prevence.
Hostem a expertem bude metodik sociální práce PPO, psycholog a člen Výboru proti mučení a jinému
nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání, pan Mgr. RNDr. Ladislav Zamboj.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
_____________________________________________________________________________________________________________________
JAK SI PORADIT SE ZAMĚSTNAVATELI?
Jak se bránit při nevyplácení mzdy? Jak postupovat, když pracuji bez pracovní smlouvy? Co si počít, když
se dozvím, že za mě zaměstnavatel neodváděl sociální a zdravotní pojištění? A mnoho dalších otázek by
mělo být zodpovězeno v rámci kurzu, který by měl přinést sociálním pracovníkům, nebo i samotným
členům cílové skupiny základní právní povědomí vztahující se k problematice zaměstnání. Tento
kurz bude přednášen dvojicí sociální pracovník a právník.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 6 vyučovacích hodin.
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_____________________________________________________________________________________________________________________
ÚSTAVNÍ POŘÁDEK V ČR ve vztahu k sociálním službám
Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům kurzu zorientovat se v systému ústavně právních
instrumentů ochrany svobod a práv plynoucích z Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a
evropské a mezinárodní úpravy v této oblasti. Seznámit účastníky s mechanismy ochrany a
zabezpečování práv a svobod v kontextu s poskytováním sociálních služeb.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
Číslo akreditace MPSV: 2015/0021-PC/SP/VP
_____________________________________________________________________________________________________________________
DOMÁCÍ NÁSILÍ a dítě jako jeho svědek
Posláním takto zaměřeného vzdělávání je, aby jeho účastníci dokázali pojmenovat jednotlivé druhy
domácího násilí, které by měli být v ideálním případě schopni rozpoznat i v rámci práce s rodinami.
Důležité je zprostředkovat pohled dítěte vyrůstajícího v takto patologickém rodinném systému a
nastínit jeho možný budoucí vývoj vzhledem k jeho socializaci, vzdělávání, vytváření partnerských
vztahů a zakládání vlastních rodin. Vzhledem k tomu, že se dle výzkumů s problematikou domácího
násilí osobně, nebo zprostředkovaně setkal téměř každý druhý občan ČR, neměli bychom vzdělávání
v této oblasti podceňovat.
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
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