Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 50
konané dne 14. 1. 2016

Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Mgr. Radmila Jiříčková,
Mgr. Iva Kabeláčová,
Mgr. Monika Legnerová,
Mgr. Aneta
Sluková,
Ing.
Stanislava
Správková,
PhDr. Vladislava Šídlová, Ing. Bc. Alice Švehlová, PhDr. Hana Thielová, PhDr. Melanie Zajacová, PhDr. Pavel
Zikl Ph.D., Mgr. Petra Zimmelová Ph.D.

Omluveni: Mgr. Dagmar Kopecká, Mgr. Kristýna Kotalová, Bc. Karel Maňaska, Mgr. David Pospíšil, PhDr. Radek
Suda

Program:

1) Přivítání členů Akreditační komise MPSV (AK MPSV) a zahájení jednání.
2) Aktuální informace k agendě akreditací – předpokládaný vývoj v roce 2016.
3) Informace o výsledcích distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených v rámci 49. kola
akreditačního řízení členy AK MPSV (celkem 115 doplnění). Z toho bylo akreditační řízení zastaveno
usnesením u 6 žádostí o akreditaci.
4) Projednání žádostí o akreditaci, u kterých je navrhováno neudělení akreditace:
a. NOVEKO 96: Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových
zařízeních
b. NOVEKO 96: Pěstounská péče a osvojení
c. TSM, s.r.o.: Aktivizace – nové trendy v péči
d. POE EDUCO s.r.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
e. Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách
5) Projednání stížnosti na akreditaci MPSV číslo 2014/0145-PC/SP/VP/PP.
6) Projednání stanovisek členů AK MPSV k žádostem o akreditaci vzdělávacích programů předložených
k projednání v 50. kole akreditačního řízení MPSV.
7) Informace o projednání žádostí o doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů.
8) Závěr jednání

Usnesení:

1.

AK MPSV po projednání žádostí navržených k neudělení akreditace doporučuje/nedoporučuje akreditaci
vzdělávacích programů navržených členy AK/hodnotiteli k zamítnutí následovně:
Evid. č. 15/1153 - NOVEKO 96: Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti
v pobytových zařízeních
doporučuje zamítnutí žádosti o akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Evid. č. 15/1156 - NOVEKO 96: Pěstounská péče a osvojení
doporučuje zamítnutí žádosti o akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Evid. č. 15/1198 - TSM, s.r.o. Aktivizace – nové trendy v péči
doporučuje zamítnutí žádosti o akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Evid. č. 15/1165 - POE EDUCO s.r.o. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
doporučuje zamítnutí žádosti o akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Evid. č. 15/1160 - Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách
doporučuje zamítnutí žádosti o akreditaci
PRO:
14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2.

AK MPSV po projednání stížnosti na vzdělávací program - akreditace MPSV číslo 2014/0145-PC/SP/VP/PP
přijala stanovisko:
Řešení stížnosti na porušení výlučného práva užívat ochrannou známku na slovní spojení „SMYSLOVÁ
AKTIVIZACE“ společností Další vzdělávání dospělých Ústí n. L., s.r.o. nespadá do kompetence MPSV
a nezakládá opodstatnění pro zahájení řízení o odebrání přidělené akreditace vzdělávacímu programu.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3.

AK MPSV po projednání doporučuje k akreditaci žádosti o akreditaci uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 označené
slovem „vyhovuje“.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4.

AK MPSV žádá sekretariát AK MPSV, aby vyzval žadatele k doplnění žádostí o akreditaci v příloze č. 1, 2 a 3
označené slovem „doplnit“, ve smyslu hodnocení.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5.

AK MPSV doporučuje zamítnutí žádosti o akreditaci v příloze č. 1, 2 a 3 označené slovem „zamítnuto“.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Zapsala: Mgr. D. Kratochvílová
V Praze dne 21. 1. 2016

PhDr. Melanie Zajacová
místopředsedkyně Akreditační komise MPSV

Příloha č. 1: Vzdělávací programy hodnocené v 50. kole a projednané na řádném zasedání
Akreditační komise MPSV dne 14. 1. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

Hodnocení

1

ACCENDO - Centrum pro vědu a
výzkum, z.ú.

Integrovaný přístup v komunitním plánování

2

Age Management o. s.

Poznávací funkce I.

zamítnout

3

Age Management o. s.

Poznávací funkce II.

zamítnout

4

Agentura Azara, s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnout

5

Agentura Azara, s.r.o.

Úvod do standardů kvality sociálních služeb

vyhovuje

6

Agentura Azara, s.r.o.

Základy etiky v pomáhajících profesích v pobytových
zařízeních sociálních služeb

vyhovuje

7

AGEVA, z.ú.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnout

8

bfz o.p.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnout

9

Benepal, a.s.

Individuální plánování v praxi terénních, ambulantních a
pobytových sociálních služeb

doplnit

10

Benepal, a.s.

Jak uspět při inspekci kvality v sociálních službách

doplnit

11

Benepal, a.s.

Jednání a vyjednávání s klienty v sociálních službách

doplnit

12

Benepal, a.s.

Konflikty a jejich řešení v sociálních službách

doplnit

13

Benepal, a.s.

Krizová intervence

doplnit

14

Benepal, a.s.

Ochrana lidských práv osob a střety zájmů v praxi
sociálních služeb

doplnit

15

Benepal, a.s.

Supervize a intervize využitelné v praxi pracovníků
sociálních služeb

zamítnout

16

Benepal, a.s.

Základy komunikace v sociálních službách

zamítnout

17

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Jak vést skupinu? Seminář technik práce se skupinou
klientskou i profesionální

doplnit

18

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Life balance: Praktický workshop technik prevence
vyhoření

doplnit

19

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Praktická krizová intervence

20

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Sebeprezentace – jak efektivně prezentovat sebe a
svou práci?

doplnit

21

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Techniky motivace v sociální práci

doplnit

Výcvik v práci s psychickou zátěží

doplnit

Dobrá sociální služba od A do Z: Etika v sociální práci –
základ vztahu mezi pracovníkem a klientem

doplnit

Dobrá sociální služba od A do Z: Ochrana práv klientů –
základ sociální služby

doplnit

Dobrá sociální služba od A do Z: Pracovní postupy základ kvalitní přímé péče

doplnit

22
23

24

25

26

27
28

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje,
o.p.s.
Česká asociace pečovatelské služby,
zapsaný spolek

doplnit

vyhovuje

Inspekce sociální služby od A do Z: Co inspekce udělat
musí, co udělat může a co udělat nesmí

zamítnout

Inspekce sociální služby od A do Z: Nesouhlasíte s
inspekcí? Braňte se profesionálně a účinně

zamítnout

Metody a techniky aktivizace a manipulace využitelné v
sociálních službách

doplnit

29

Česká asociace pečovatelské služby, Specifika komunikace u osob s tělesným postižením, u
zapsaný spolek
seniorů a osob s výskytem kognitivních poruch

vyhovuje

30

Česká asociace pečovatelské služby, Specifika komunikace u osob se zrakovým a sluchovým
zapsaný spolek
postižením

vyhovuje

31

Dítě, rodič, prarodič, z.s.

Jak pracovat s klientem v seniorském věku - úvod do
tématu

zamítnout

32

Dítě, rodič, prarodič, z.s.

Klient s mentálním či jiným kombinovaným postižením v
sociálních službách - úvod do tématu

zamítnout

33

Dítě, rodič, prarodič, z.s.

Pohled na klienta a práce s ním pro sestavování IP úvod do tématu

zamítnout

34

Dobrá rodina o.p.s.

Jak ovlivňuje dospělého typ attachmentu získaného v
dětství v jeho roli náhradního rodiče a vhodné
intervence sociálního pracovníka a dalších odborníků

doplnit

35

Dobrá rodina o.p.s.

Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s původní
rodinou, asistovaný kontakt

doplnit

36

Dobrá rodina o.p.s.

Socioterapeutické techniky pro práci s dítětem v
náhradní rodinné péči = nástroje vhodné ke zjišťování
postojů, názorů, přání a potřeb dítěte pro potřeby
sociálních pracovníků

doplnit

37

Akademie Jana Amose
Komenského, z.s. - oblast Kladno

Individuální plánování v poskytovaných sociálních
službách

zamítnout

38

Akademie Jana Amose
Komenského, z.s. - oblast Kladno

Komunikační dovednosti v sociálních službách

zamítnout

39

Akademie Jana Amose
Komenského, z.s. - oblast Kladno

Problematika mentálního postižení

zamítnout

40

Akademie Jana Amose
Komenského, z.s. - oblast Kladno

Syndrom vyhoření a duševní hygiena pracovníka v
sociálních službách

doplnit

41

Akademie Jana Amose
Komenského, z.s. - oblast Kladno

Základy komunikace u osob se specifickými potřebami

doplnit

42

EDLiT s.r.o.

Asertivní komunikace - úvod do problematiky

zamítnout

43

EDLiT s.r.o.

Individuální plánování - úvod do problematiky

doplnit

44

EDLiT s.r.o.

Komunikační dovednosti s cílovou skupinou - úvod do
problematiky

zamítnout

45

EDLiT s.r.o.

Týmová práce, týmová role - úvod do problematiky

vyhovuje

46

EDLiT s.r.o.

Zvládání stresových situací, emocí - úvod do
problematiky

47

EDliT Human o.p.s.

Aktivizační techniky - úvod do problematiky

zamítnout

48

EDliT Human o.p.s.

Péče o seniora s demencí, Parkinsonem - úvod do
problematiky

zamítnout

49

EDliT Human o.p.s.

Psychologie stáří, izolace, dopady - úvod do
problematiky

zamítnout

50

EDliT Human o.p.s.

Úvod do prevence syndromu vyhoření

doplnit

51

EDliT Human o.p.s.

Úvod do problematiky šetrné sebeobrany

doplnit

52

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Úvod do krizové intervence (8 h)

doplnit

53

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Úvod do krizové intervence (16 h)

doplnit

54

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Prohlubující výcvik krizové intervence

doplnit

55

Gaudia Institut, s.r.o.

Jak hovořit s člověkem v krizi 1 - úvod do problematiky
systemického přístupu k poskytování krizové intervence

doplnit

56

Gaudia Institut, s.r.o.

Jak hovořit s člověkem v krizi 2 – úvod do praxe
systemického přístupu k poskytování krizové intervence

doplnit

57

Gaudia Institut, s.r.o.

Základy sociálně terapeutické praxe s problematikou
násilí

doplnit

58

HARTMANN - RICO a.s.

Problémy při naplňování standardů kvality sociálních
služeb - řešení v rámci dobré praxe

doplnit

59

HARTMANN - RICO a.s.

Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na inspekci
kvality sociální služby

doplnit

60

HARTMANN - RICO a.s.

Work-life balance, Rovnováha mezi pracovním a
osobním životem

doplnit

61

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně
Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky
pedagogická a teologická

vyhovuje

62

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a
pedagogická a teologická
právní souvislosti pro sociální pracovníky

vyhovuje

63

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně
Úvod do arteterapie pro sociální pracovníky
pedagogická a teologická

zamítnout

doplnit

64

Krizové centrum pro děti a rodinu v
Jihočeském kraji, z.ú.

Syndrom zavrženého rodiče

vyhovuje

65

Krizové centrum pro děti a rodinu v
Jihočeském kraji, z.ú.

Úvod do problematiky syndromu týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte

zamítnout

66

Krizové centrum pro děti a rodinu v
Jihočeském kraji, z.ú.

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů - úvod

67

Krizové centrum pro děti a rodinu v
Jihočeském kraji, z.ú.

Zvládání stresu v sociálních službách - základy

68

Kvalifikační a personální agentura, o.
p. s.

Komunikace s umírajícími a jejich rodinnými příslušníky

69

Kvalifikační a personální agentura, o.
p. s.

Psychologické minimum pro pracovníky v sociálních
službách

70

Kvalifikační a personální agentura, o.
p. s.

Úvod do problematiky "public relations" pro pracovníky v
sociálních službách

doplnit

71

Kvalifikační a personální agentura, o.
p. s.

Základy koučinku - cesta k efektivní práci s klienty

doplnit

72

Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky, z.s.

Úvod do komunikace s osobami s duševním
onemocněním

doplnit

73

Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky, z.s.

Úvod do komunikace s osobami se zdravotním
postižením zrakovým

doplnit

74

Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky, z.s.

Úvod do komunikace s osobami se zdravotním
postižením mentálním a poruchou autistického spektra

doplnit

75

Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky, z.s.

Úvod do komunikace s osobami se zdravotním
postižením tělesným

doplnit

76

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Fundraising - úvod do problematiky

doplnit

77

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Fundraising v neziskové organizaci pro pokročilé

doplnit

78

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky prevence bolesti zad
pomáhajících profesí

doplnit

79

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Vedení a budování týmu v pomáhajících profesích

80

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy HR managementu pro neziskovou sféru

doplnit

81

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy middle managementu v neziskové sféře

doplnit

82

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy organizační kultury v neziskové sféře

vyhovuje

83

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy strategického plánování neziskových organizací

vyhovuje

84

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy time managementu pomáhajících profesí

vyhovuje

85

PROUTEK, občanské sdružení

Alternativní a augmentativní komunikace

vyhovuje

86

PROUTEK, občanské sdružení

Co, kam, jak a proč psát o uživatelích služby

vyhovuje

87

PROUTEK, občanské sdružení

Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta

vyhovuje

88

PROUTEK, občanské sdružení

Individuální plánování

vyhovuje

89

PROUTEK, občanské sdružení

Role manažera v sociálních službách

vyhovuje

90

PROUTEK, občanské sdružení

Spolupráce s lidmi, kteří mají obtíže s porozuměním

vyhovuje

91

PROUTEK, občanské sdružení

Úvod do řízení změny v organizaci poskytující sociální
služby - Jak prosazovat změny a pracovat s odporem
zaměstnanců

vyhovuje

92

PROUTEK, občanské sdružení

Vedení porad a facilitační techniky pro manažery v
sociálních službách

vyhovuje

93

PROUTEK, občanské sdružení

Zvyšování podílu klienta na podobě služby

vyhovuje

94

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Modelové příklady a praktická cvičení tvorby snadno
srozumitelných informací

doplnit

95

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Praktické využití iPadu v sociálních službách

doplnit

96

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Systém snadno srozumitelných informací a jeho využití s
iPady

doplnit

97

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Tvorba Easy Read pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

98

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Využití iPadů v komunikaci se zdravotně postiženými
osobami

doplnit

99

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Základy ovládání iPadu a jeho využití při práci s
osobami se zdravotním postižením

doplnit

doplnit
zamítnout
doplnit
zamítnout

vyhovuje

100

REMISVIT, z.ú.

První pomoc a její poskytnutí pracovníkem pobytových
sociálních služeb – úvod do problematiky

zamítnout

101

REMISVIT, z.ú.

Úvod do standardů kvality a jejich potřebná znalost pro
pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

zamítnout

102

REMISVIT, z.ú.

Úvod do stresových situací při sociální práci a prevence
syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

103

Středisko vzdělávání s.r.o.

Úvod do arteterapie

zamítnout

104

Středisko vzdělávání s.r.o.

Arteterapie - rozšiřující profesní kurz

zamítnout

105

Středisko vzdělávání s.r.o.

Úvod do muzikoterapie

zamítnout

106

Středisko vzdělávání s.r.o.

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních
službách

107

Velký vůz Sever - poradenské a
vzdělávací centrum, z.ú.

Individuální koučink

zamítnout

108

Velký vůz Sever - poradenské a
vzdělávací centrum, z.ú.

Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s
biologickou rodinou

vyhovuje

109

Velký vůz Sever - poradenské a
vzdělávací centrum, z.ú.

Přechod dítěte z rodiny do ústavu/náhradní rodiny

zamítnout

110

Velký vůz Sever - poradenské a
vzdělávací centrum, z.ú.

Základy krizové intervence pro sociální pracovníky

zamítnout

111

Vzdělávací centrum pro veřejnou
správu ČR, o.p.s.

Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu

vyhovuje

112

Vzdělávací centrum pro veřejnou
správu ČR, o.p.s.

Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými
problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)

vyhovuje

113

Vzdělávací centrum pro veřejnou
správu ČR, o.p.s.

Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby
individuálního plánu ochrany dítěte

vyhovuje

114

Mgr. Miroslav Snášel

Biografie člověka a její význam při individuální práci s
ním - uvedení do problematiky

doplnit

115

Mgr. Miroslav Snášel

Doprovázení v životě a umírání - uvedení do
problematiky

116

Mgr. Miroslav Snášel

Individuální plánování a model AEDL - inspirace z
německé praxe

doplnit

117

Mgr. Miroslav Snášel

Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny uvedení do problematiky

vyhovuje

118

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Muzikoterapie v práci s uživateli sociálních služeb

zamítnout

119

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Práce s hmotou v práci s uživateli sociálních služeb

zamítnout

120

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychomotorika v práci s uživateli sociálních služeb

zamítnout

121

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Terapie tancem v práci s uživateli sociálních služeb

zamítnout

122

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Úvod do arteterapie pro sociální pracovníky

zamítnout

123

Dr. Ing. Jiří Staněk

Oddlužení a ochrana dlužníka a jeho rodiny - úvod do
problematiky

vyhovuje

124

Dr. Ing. Jiří Staněk

Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí úvod do problematiky

vyhovuje

125

Dr. Ing. Jiří Staněk

Úvod do problematiky domácího násilí

vyhovuje

126

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Individuální plánování

doplnit

127

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Individuální plánování – tvorba individuálního plánu

doplnit

128

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Prevence syndromu vyhoření

doplnit

129

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhající
profesi

130

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Supervize v sociálních službách - I.

doplnit

131

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Úvod do práce s emocemi uživatelů sociálních služeb

doplnit

132

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Úvod do týmové spolupráce a komunikace

doplnit

133

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Využití multismyslové terapie při aktivizačních
programech

doplnit

134

Cesta rodiny životem z.s.

Prvky reminiscence jako metoda práce se seniory

doplnit

135

Cesta rodiny životem z.s.

Sexualita uživatelů sociálních služeb

doplnit

136

Cesta rodiny životem z.s.

Tvorba individuálního plánu uživatele sociální služby

doplnit

doplnit

vyhovuje

zamítnout

137

Cesta rodiny životem z.s.

Úvod do komunikace formou aktivního naslouchání

138

Cesta rodiny životem z.s.

Změny ve financování sociálních služeb pro
poskytovatele

139

Společnost Podané ruce o.p.s.

140

Společnost Podané ruce o.p.s.

Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v
krizových okamžicích klienta

doplnit

141

Společnost Podané ruce o.p.s.

Sandplaying – možnosti využití herního pískoviště v
poradenství s dětmi i dospělými

doplnit

142

Společnost Podané ruce o.p.s.

Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I.

doplnit

143

Společnost Podané ruce o.p.s.

Úvod do problematiky motivačních rozhovorů

doplnit

144

Společnost Podané ruce o.p.s.

Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském
procesu

doplnit

145

Asociace mediátorů České
republiky,z.s.

Facilitace v procesu řízené diskuze

doplnit

146

Asociace mediátorů České
republiky,z.s.

147

Asociace mediátorů České
republiky,z.s.

Základy komunikačních dovedností

148

Mgr. Jana Fišerová

Marketing, reklama a kreativní myšlení v sociálních
službách

vyhovuje

149

Mgr. Jana Fišerová

Zdravé sebepojetí jako součást profesního růstu
pracovníků sociálních služeb

vyhovuje

150

PhDr. Václava Hořavová

Praktická aplikace zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví
ve věcech mládeže

zamítnout

151

PhDr. Václava Hořavová

Úvod do problematiky střídavé péče

zamítnout

152

Jana Hrazdilová

Právo na chaos - podpora participace klienta

vyhovuje

153

Ing. Marie Hronová

Ochrana práv klientů v kontextu sociálních služeb - úvod
do problematiky

vyhovuje

154

Ing. Marie Hronová

Problematika sexuality klientů v zařízeních sociální péče

vyhovuje

155

Mgr. Martina Stehlíková

Etika v práci pečovatele pro pracovníky přímé obslužné
péče

zamítnout

156

Mgr. Martina Stehlíková

Pocity osamělosti seniorů v sociálních zařízeních a
možnosti pomoci

zamítnout

157

Mgr. Martina Stehlíková

Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních
sociálních služeb

zamítnout

158

Mgr. Martina Stehlíková

Psychiatrické minimum pro pracovníky přímé obslužné
péče

vyhovuje

159

Mgr. Martina Stehlíková

Rehabilitační péče seniorů v sociálních zařízeních

zamítnout

160

Mgr. Marcela Janotová

Senior jako uživatel sociálních služeb - úvod do
problematiky

vyhovuje

161

Mgr. Marcela Janotová

Základy péče o imobilního a částečně imobilního
uživatele sociálních služeb

vyhovuje

162

Mgr. Pavlína Miltová

Základy manipulace a polohování imobilního klienta v
podmínkách sociálních služeb

doplnit

163

Mgr. Eva Pávková

Úvod do mapování potřeb a názorů dětí v rodině
procházející krizí

doplnit

164

Mgr. Eva Pávková

Vliv vlastní osobní historie na práci s klienty

doplnit

165

Jitka Suchá

Pohybové aktivity ve vyšším věku

vyhovuje

166

Šárka Zimová Dostálová

„Relaxační a podpůrné techniky práce s klientem s
využitím základů Kraniosakrální terapie“

zamítnout

167

Ondřej Koudela

Základy první pomoci zážitkem pro pedagogy a sociální
pracovníky

doplnit

168

Bc. Vítězslav Král

Úvod do problematiky péče o imobilní seniory

doplnit

169

Mgr. Petr Smékal

Osobnostní rozvoj pracovníka v sociálních službách

zamítnout

170

Mgr. Petr Smékal

Úvod do týmové spolupráce v sociálních službách

zamítnout

171

Centrum služeb pro neslyšící a
nedoslýchavé, o.p.s.

Úvod do problematiky ohluchnutí během života

vyhovuje

172

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Alkoholizmus a problematika kombinovaných závislostí

Úvod do mediace

doplnit
zamítnout
vyhovuje

doplnit
doplnit

doplnit

173

Česká alzheimerovská společnost,
o.p.s.

Komunikace s rodinnými pečujícími lidí s demencí

doplnit

174

Česká alzheimerovská společnost,
o.p.s.

Měření kognitivních funkcí pro pracovníky působící v
sociálních službách

doplnit

175

Česká asociace streetwork, z.s.

Základy psychohygieny jako prevence syndromu
vyhoření

doplnit

176

Diakonická akademie s.r.o.

Efektivní komunikace se žadatelem o sociální službu

vyhovuje

177

Diecézní charita Brno

Workshop - Základy emoční inteligence a její využití v
sociálních službách

vyhovuje

178

Diecézní charita Brno

Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb II.

vyhovuje

179

Dům techniky Plzeň spol. s r. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

180

Mgr. Jiří Sobek

Základy leadershipu v sociálních službách

181

ECC Academia s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

182

Edu Gate Open s.r.o.

Vedení a motivace pracovníků

zamítnout

183

Fosa, o.p.s.

Jak poskytnout první pomoc uživatelům sociálních
služeb se zdravotním postižením (zážitkový kurz)

doplnit

184

HRAT, s.r.o.

Strategické plánování v sektoru sociálních služeb

doplnit

185

Charita Olomouc

Úvod do problematiky duálních diagnóz

doplnit

186

INSTAND, institut pro podporu
vzdělávání a rozvoj kvality ve
veřejných službách, z.ú.

Úvod do krizového plánování

vyhovuje

187

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Úvod do obsluhy textových a tabulkových editorů pro
praktické využití v rámci sociálních služeb

zamítnout

188

Liga vozíčkářů

Základy strategie přesunů a využití prvků kinestetiky v
sociálních službách

vyhovuje

189

Sdružení Linka bezpečí

Výcvik v telefonické krizové intervenci

doplnit

190

MLMADRE s.r.o.

Finanční a Ekonomická gramotnost

doplnit

191

MLMADRE s.r.o.

Řešení platební neschopnosti osob

doplnit

192

Most k životu o.p.s.

Emoční inteligence - práce s emocemi

zamítnout

193

Most k životu o.p.s.

Syndrom vyhoření a duševní hygiena

zamítnout

194

Nadace Neziskovky.cz

Dokumentace v sociálních službách podle standardů
kvality sociálních služeb

vyhovuje

195

Nadace Neziskovky.cz

Hodnocení pracovního výkonu

196

Národní centrum bezpečnějšího
internetu, z.s.

Kasuistický seminář – řešení vybraných případů
kybernetické kriminality

vyhovuje

197

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálněprávní ochrany dětí

vyhovuje

198

Občanské sdružení PREVENT, z.s.

Uživatel drog v síti sociálních služeb – úvod do
problematiky a práce s uživatelem návykových látek

vyhovuje

199

Oblastní charita Červený Kostelec

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

200

Portus Praha z.ú.

Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb

vyhovuje

doplnit
doplnit

doplnit

Předsudky v sociálních službách
201

Portus Praha z.ú.

vyhovuje
základy protipředsudkového vzdělávání
Přístupy k dítěti s autismem a metody podpory jeho
vývoje

202

Raná péče EDA, o.p.s.

203

REMEDIUM Praha o.p.s.

Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb

vyhovuje

204

REMEDIUM Praha o.p.s.

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář v kontextu
sociálních služeb

vyhovuje

205

Sdružení pěstounských rodin

Úvod do využití koučovacích dovedností v rozvojovém
rozhovoru s klientem

vyhovuje

206

26540495 Sociální agentura, o.p.s.

Úvod do problematiky etiky a lidských práv v sociálních
službách

doplnit

207

Společnost pro plánování rodiny a
sexuální výchovu, z. s.

Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním
postižením I

doplnit

208

Společnost pro plánování rodiny a
sexuální výchovu, z. s.

Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním
postižením II

doplnit

209

Střední škola Euroinstitut

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

zamítnout

210

Společnost transformační systemické
Dvouletý ucelený sebezkušenostní výcik pro sociální
terapie Virginie Satirové, Česká
pracovníky a pracovníky v sociálních službách
republika, z.s.

211

AKORD z.s.

Minimum První pomoci pro pracovníky v sociálních
službách v přímé péči

212

Ing. Jiří Nývlt

Využití principů Stimulační harmonizace ® k prevenci
stresu a syndromu vyhoření v pomáhajících profesích

213

Armáda spásy v České republice, z.
s.

Úvod do sociální patologie

doplnit

214

Armáda spásy v České republice, z.
s.

Úvod do sociální práce se skupinou

doplnit

215

Armáda spásy v České republice, z.
s.

Úvod do socioterapie

doplnit

216

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

217

Vzdělávací a komunitní centrum
Integra Vsetín o.p.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

218

Oblastní spolek Českého červeného
kříže Nymburk

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnout

219

Asociace občanských poraden

Práce s klientem v občanské poradně II.

doplnit

220

Asociace občanských poraden

Vzdělávání sociálních pracovníků v aktuálních sociálně
právních tématech

doplnit

221

Asociace občanských poraden

Vzdělávání sociálních pracovníků, vedoucích
pracovníků v zavádění Standardů kvality

doplnit

222

Asociace občanských poraden

Základy psychohygieny pro pracovníky sociálních služeb

doplnit

223

Akademie sociálního umění TABOR

Hranice v sociální práci - úvod do využití muzikoterapie
a arteterapie jako aktivizačních technik při práci s
vlastními hranicemi

doplnit

224

ALPELEPHANT, s.r.o.

225

LATUS pro rodinu o.p.s.

Úvod do problematiky zapojování dětí do rozhodování v
rámci SPOD - přímá práce s dětmi

226

Ing. Jiří Neumann

Interaktivní výcvik v doprovodu zrakově postižených

227

UNTRACO, v.o.s.

Úvod do problematiky inkontinence

vyhovuje

228

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Protokol sexuality a individuální plánování s uživatelem

vyhovuje

229

Asociace průvodců v problematice
rizikového chování, České republiky

Úvod do problematiky prevence problémového chování
u osob v institucionální péči s PAS, problémovým
chováním a těžkou a hlubokou mentální retardací s
využitím strukturovaného učení

doplnit

230

Asociace průvodců v problematice
rizikového chování, České republiky

Základní aspekty paliativní péče - úvod do problematiky

vyhovuje

231

Aliaves & Co., a.s.

Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálněprávní ochrany dětí

vyhovuje

232

BAZALSNUZ o.s.

Využití kompenzačních pomůcek v praxi - úvod do
problematiky

233

BN a kolektiv s.r.o.

Úvod do manažerského minima pro vedoucí pracovníky
v sociálních službách

vyhovuje

234

M-SOR s.r.o.

Šetrná sebeobrana pro pracovníky přímé péče v
sociálních službách - základní kurz

zamítnout

235

Pro rodinu cz, z.s.

Kurz přípravy pěstounů na přechodnou dobu

zamítnout

236

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Dramaterapie v práci s uživateli sociálních služeb

zamítnout

237

Quip, z. ú.

Zvyšování kvality sociálních služeb

doplnit

238

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Aktivizace klientů sociálních služeb

vyhovuje

239

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Mentální postižení – úvod do problematiky

240

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Motivační prvky při práci s klienty sociálních služeb

vyhovuje

241

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Opatrovnictví osob s omezenou svéprávností - úvod do
problematiky

vyhovuje

242

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko

vyhovuje

Základy kognitivní rehabilitace v sociálních službách

zamítnout

doplnit
zamítnout

doplnit
vyhovuje
doplnit

doplnit

doplnit

243

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Podpora kognitivních funkcí u seniorů

244

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Příspěvek na péči v sociálních službách - jak dosáhnout
jeho odpovídající výše

doplnit

245

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Smlouvy s klienty sociálních služeb

doplnit

246

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Vybrané stimulační metody práce v péči o imobilní
seniory

vyhovuje

247

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická,
Nymburk, Soudní 20

Kvalifikační kurz pro pro pracovníky v sociálních
službách

vyhovuje

248

THEIA - krizové centrum o.p.s.

Základní orientace v právech a rozhodovacích
procesech dětí a mladistvých v České republice

zamítnout

249

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV,
o.p.s.

Nemoci ve stáří

zamítnout

250

Mgr. Martina Stehlíková

Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese

doplnit

251

Euroface Consulting s.r.o.

Finanční gramotnost pro úředníky veřejné správy, kteří
se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

doplnit

252

Whisby s.r.o.

Finanční gramotnost pro pracovníky v sociální sféře

zamítnout

253

Střední zdravotnická škola, Beroun,
Mládeže 1102

Aktivizační metody zaměřené na organizaci volného
času

zamítnout

254

Piotr Nabožny

Úvod do problematiky práce s uživateli s rizikem v
chování, včetně pravidel šetrné sebeobrany

zamítnout

255

JABOK - Vyšší odborná škola
sociálně pedagogická a teologická

Praktické dovednosti pro zahradní terapii

doplnit

256

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

Aplikace zákona o pomoci v hmotné nouzi

doplnit

257

Česká společnost pro trénování
paměti a mozkový jogging - ČSTPMJ

Certifikovaný trenér paměti - Aktivizační pracovník v
sociálních službách

zamítnout

258

EduGate s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnout

vyhovuje

Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech
projednané na řádném zasedání dne 14. 1. 2016

Č.

Název instituce

Název programu

Změny/Doplnění

Hodnocení

1

Asociace poskytovatelů
Pokojná smrt - akceptace a základy
sociálních služeb České
komunikace
republiky, z. s.

Doplnění

vyhovuje

2

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit

Doplnění

vyhovuje

3

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

Sociální události v rodině, základy práva
pro pracovníky v sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

4

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

Rodinné právo - aktuální úprava a řešení
případů z praxe

Doplnění

vyhovuje

5

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

Uživatel jako součást rodinného systému

Doplnění

vyhovuje

6

Centrum nové naděje
z.ú.

Krize a základy krizové intervence

Doplnění

zastaveno

7

Centrum nové naděje
z.ú.

Rozhovor jako nástroj individuálního
plánování

Doplnění

zastaveno

8

Centrum nové naděje
z.ú.

Základy komunikace s klientem

Doplnění

zastaveno

9

Centrum služeb pro
neslyšící a
nedoslýchavé, o.p.s.

Český znakový jazyk 1

Doplnění

vyhovuje

10

Centrum služeb pro
neslyšící a
nedoslýchavé, o.p.s.

Český znakový jazyk 2

Doplnění

vyhovuje

11

Centrum služeb pro
neslyšící a
nedoslýchavé, o.p.s.

Znakovaná čeština 2

Doplnění

vyhovuje

12

Centrum sociálních
služeb Tloskov

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

13

Česká alzheimerovská
společnost, o.p.s.

Úvod do právních aspektů poskytování
sociálních služeb pro sociální a vedoucí
pracovníky

Doplnění

vyhovuje

14

Další vzdělávání
dospělých Ústí n.L.
s.r.o.

Úvod do problematiky bolestí v zádech a
předcházení pracovní neschopnosti
pracovníků v sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

15

Další vzdělávání
dospělých Ústí n.L.
s.r.o.

Úvod do problematiky prevence a péče o
klienty s kožními chorobami, defekty a
parazity

Doplnění

vyhovuje

16

Diecézní charita Brno

Workshop – Insolvenční řízení v praxi

Doplnění

vyhovuje

17

DOMOVINKA ADP
s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Doplnění

zastaveno

18

EDLiT s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

19

Erudio Patria s.r.o.

Neurolingvistické programování v
komunikaci

Doplnění

vyhovuje

20

Everesta, s.r.o.

Úvod do asertivního jednání

Doplnění

vyhovuje

21

Everesta, s.r.o.

Úvod do komunikačních dovedností

Doplnění

vyhovuje

22

Everesta, s.r.o.

Úvod do pracovně právní legislativy v
oblasti sociálních služeb

Doplnění

vyhovuje

23

Everesta, s.r.o.

Úvod do právního prostředí

Doplnění

vyhovuje

24

Everesta, s.r.o.

Úvod do řešení konfliktů

Doplnění

vyhovuje

25

Everesta, s.r.o.

Úvod do zásad první pomoci klientům
sociálních služeb

Doplnění

vyhovuje

26

HARTMANN - RICO
a.s.

Efektivní motivace a hodnocení
zaměstnanců

Doplnění

vyhovuje

27

HARTMANN - RICO
a.s.

Úvod do reminiscenční terapie - speciální
metoda práce se seniory

Doplnění

zastaveno

HARTMANN - RICO
a.s.
HARTMANN - RICO
a.s.
HARTMANN - RICO
a.s.

Zásady poskytování podpory pozůstalým

Doplnění

vyhovuje

Základy time managementu

Doplnění

vyhovuje

Aktivizační techniky v práci se seniory

Doplnění

vyhovuje

31

HARTMANN - RICO
a.s.

Svéprávnost, právní jednání, opatrovnictví
osob s demencí

Doplnění

vyhovuje

32

HARTMANN - RICO
a.s.

Úvod do problematiky komunikace s
klientem s rizikovým chováním

Doplnění

vyhovuje

33

INFACILITY, s.r.o.

Financování pobytových služeb pro seniory

Doplnění

vyhovuje

34

INFACILITY, s.r.o.

Komunikace se seniorem a rodinnými
příslušníky

Doplnění

vyhovuje

35

INFACILITY, s.r.o.

Management a řízení kvality pobytových
služeb pro seniory

Doplnění

vyhovuje

36

INFACILITY, s.r.o.

Právní rámec poskytovatele sociálních
služeb pro seniory

Doplnění

vyhovuje

37

INFACILITY, s.r.o.

Úvod do problematiky práce se stresem a
syndromu vyhoření

Doplnění

vyhovuje

38

INSTAND, institut pro
podporu vzdělávání a
Osvojení manažerských dovedností - řízení
rozvoj kvality ve
porad a systém předávání informací
veřejných službách, z.ú.

Doplnění

vyhovuje

39

INSTAND, institut pro
podporu vzdělávání a
Osvojení manažerských dovedností rozvoj kvality ve
strategické řízení
veřejných službách, z.ú.

Doplnění

vyhovuje

40

INSTAND, institut pro
podporu vzdělávání a
Osvojení manažerských dovedností - výběr
rozvoj kvality ve
a hodnocení pracovníků
veřejných službách, z.ú.

Doplnění

vyhovuje

41

Institut sociální práce,
z.s.

Zjišťování potřeb jako základ individuálního
plánování

Doplnění

vyhovuje

42

ISA educa s.r.o.

Level 1 - Aktivizační praktikant/praktikantka
Smyslové aktivizace

Doplnění

vyhovuje

43

ISA educa s.r.o.

Level 2 - Aktivizační praktik Smyslové
aktivizace

Doplnění

vyhovuje

44

Komunikujeme o.p.s.

Propedeutika multidisciplinární péče o
osoby s duševním onemocněním

Doplnění

vyhovuje

45

Komunikujeme o.p.s.

Aktivizace klientů sociálních služeb s
mentálním a kombinovaným postižením
prostřednictvím pohybu a tance

Doplnění

vyhovuje

46

Komunikujeme o.p.s.

Úvod do problematiky sociální práce v
sociálně vyloučených lokalitách

Doplnění

vyhovuje

47

Komunikujeme o.p.s.

Úvod do sociální práce s osobami s
duševním postižením z okruhu
schizofrenních poruch

Doplnění

vyhovuje

48

LATUS pro rodinu o.p.s.

Individuální plán ochrany dítěte ve
vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Doplnění

vyhovuje

49

Liga otevřených mužů,
z.s.

Odborný výcvik: zvládání vzteku

Doplnění

vyhovuje

50

MAVO s.r.o.

Doplňující kurz pro sociální pracovníky

Doplnění

vyhovuje

28
29
30

51

MAVO s.r.o.

Péče o klienta s inkontinencí, ošetřování a
hygiena

Doplnění

vyhovuje

52

NADĚJE

Time management pro vedoucí pracovníky
sociálních služeb

Doplnění

vyhovuje

53

NOVEKO 96 vzdělávání
Pěstounská péče a osvojení
spol. s r.o.

Doplnění

zamítnuto

54

Působnost orgánů sociálně-právní ochrany
NOVEKO 96 vzdělávání dětí v zákoně o zvláštních řízeních
spol. s r.o.
soudních a v zákoně o sociálně-právní
ochraně dětí - úvod do problematiky

Doplnění

vyhovuje

55

NOVEKO 96 vzdělávání
Základy rodinného práva
spol. s r.o.

Doplnění

vyhovuje

56

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a
NOVEKO 96 vzdělávání
praxi se zaměřením na děti v pobytových
spol. s r.o.
zařízeních

Doplnění

zamítnuto

57

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi –
působnost orgánů sociálně-právní ochrany
NOVEKO 96 vzdělávání
při ochraně dětí zanedbávaných,
spol. s r.o.
zneužívaných a týraných - úvod do
problematiky

Doplnění

vyhovuje

58

Oblastní charita
Červený Kostelec

Úvod do domácí hospicové péče

Doplnění

vyhovuje

59

Oblastní charita
Červený Kostelec

Úvod do paliativní péče a umění
doprovázet

Doplnění

vyhovuje

60

Oblastní spolek
Českého červeného
kříže Liberec

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Doplnění

zamítnuto

61

POE EDUCO, spol. s r.
o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Doplnění

zamítnuto

62

Quip, z. ú.

Prevence závislosti na sociální službě

Doplnění

vyhovuje

63

Quip, z. ú.

Případová sociální práce na obcích

Doplnění

vyhovuje

64

Rodinné centrum
ROUTA, z.s.

Úvod do problematiky dávek a služeb v
systému sociální ochrany v ČR

Doplnění

vyhovuje

65

Rodinné centrum
ROUTA, z.s.

Úvod do raného traumatu a deprivace

Doplnění

vyhovuje

66

Rytmus - od klienta k
občanovi, o.p.s.

Jaká práce je „vhodná“? Praktické využití
nástrojů plánování zaměřeného na člověka
při vytváření představy o práci

Doplnění

vyhovuje

67

Rytmus - od klienta k
občanovi, o.p.s.

Jak nadchnout zaměstnavatele aneb
partnerství – navázání a udržení vztahu

Doplnění

vyhovuje

68

Rytmus - od klienta k
občanovi, o.p.s.

Kurz pro osobní asistenty

Doplnění

vyhovuje

69

SEDUCA-CZE s.r.o.

Šetrná sebeobrana v podmínkách
sociálních služeb II

Doplnění

vyhovuje

70

SEDUCA-CZE s.r.o.

Využití somatické stimulace v podmínkách
sociálních služeb

Doplnění

vyhovuje

71

Sociální agentura,
o.p.s.

Reminiscence II. - dramatizace vzpomínek

Doplnění

vyhovuje

72

Sociální agentura,
o.p.s.

Reminiscence II. – tvorba vzpomínkových
krabic

Doplnění

vyhovuje

73

Sociální agentura,
o.p.s.

Reminiscence II. - vedení skupinového
programu

Doplnění

vyhovuje

74

SocioFactor s.r.o.

Aplikace prvků muzikoterapie pro práci s
klienty sociálních služeb

Doplnění

vyhovuje

75

SocioFactor s.r.o.

Koordinační dovednosti sociálních
pracovníků

Doplnění

vyhovuje

76

SocioFactor s.r.o.

Práce se ztrátou a zármutkem poskytování krizové pomoci

Doplnění

vyhovuje

77

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Úvod do muzikoterapie v pomáhajících
profesích

Doplnění

zastaveno

78

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Základy sociálního poradenství I.

Doplnění

vyhovuje

79

TSM, spol. s r. o.

Aktivizace - nové trendy v péči

Doplnění

zamítnuto

80

TSM, spol. s r. o.

Procedurální standardy - jednodenní

Doplnění

vyhovuje

81

TSM, spol. s r. o.

Provozní standardy

Doplnění

vyhovuje

82

Vzdělávací a komunitní
Péče o nemocného s demencí v sociálních
centrum Integra Vsetín
službách
o.p.s.

Doplnění

vyhovuje

83

Vzdělávací centrum
Jihlava s.r.o.

Dopad negativního myšlení a stresu na
zdravotní stav - úvod do problematiky

Doplnění

vyhovuje

84

Vzdělávací centrum
Jihlava s.r.o.

Efektivní řešení konfliktů - úvod do
problematiky

Doplnění

vyhovuje

85

Vzdělávací centrum
Jihlava s.r.o.

Emoční inteligencí proti syndromu vyhoření
- úvod do problematiky

Doplnění

vyhovuje

86

Vzdělávací centrum
Jihlava s.r.o.

Jednání s klientem v duševní krizi - úvod
do problematiky

Doplnění

vyhovuje

87

Vzdělávací centrum
Jihlava s.r.o.

Manipulace a konstruktivní sebeobrana úvod do problematiky

Doplnění

vyhovuje

88

Vzdělávací centrum
Jihlava s.r.o.

Správní řízení v sociálně-právní ochraně
dětí - úvod do problematiky

Doplnění

vyhovuje

89

Vzdělávací centrum
Jihlava s.r.o.

Syndrom vyhoření - úvod do problematiky

Doplnění

vyhovuje

90

Vzdělávací centrum
Jihlava s.r.o.

Zvládání problémových klientů - úvod do
problematiky

Doplnění

vyhovuje

91

Zřetel, s.r.o.

Cílování a škálování v sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

92

Zřetel, s.r.o.

Metodické předpisy v praxi organizace a
pracovní náplň pozice metodika

Doplnění

vyhovuje

93

MUDr. Jiří Bartoš

Základní kurz - Krizová intervence a
telefonická krizová intervence

Doplnění

vyhovuje

94

MUDr. Róbert Kačeňák

Krizová intervence pro 21.století II.stupeň

Doplnění

vyhovuje

95

Dr. Ing. Jiří Staněk

Krizová intervence - úvod do problematiky

Doplnění

vyhovuje

96

Dr. Ing. Jiří Staněk

Psychologické aspekty osobnosti - úvod do
problematiky

Doplnění

vyhovuje

97

Dr. Ing. Jiří Staněk

Úvod do problematiky syndromu CAN

Doplnění

vyhovuje

98

Dr. Ing. Jiří Staněk

Základy sociální práce s rodinou s dětmi a
její právní kontext

Doplnění

vyhovuje

99

Bc. Tereza Dlouhá

Nový způsob práce s dětmi ve věku 612let v období rozpadu rodiny aneb Dětský
průvodce světem rozvodu

Doplnění

vyhovuje

100

Bc. Tereza Dlouhá

Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6 12 let v období rozpadu rodiny

Doplnění

vyhovuje

101

Olga Nevosadová

Úvod do problematiky hygienických zásad
a prevence přenosu infekčních
onemocnění

Doplnění

vyhovuje

102

Mgr. Martina Stehlíková

Aktivizační činnosti seniorů v zařízeních
sociálních služeb

Doplnění

vyhovuje

103

Mgr. Martina Stehlíková

Možnosti sociálně zdravotní podpory a
péče o klienty s handicapem

Doplnění

vyhovuje

104

Mgr. Martina Stehlíková

Péče o klienty s poruchami řeči v
zařízeních sociálních služeb

Doplnění

vyhovuje

105

Mgr. Martina Stehlíková

Práce s rukou klienta v zařízeních
sociálních služeb

Doplnění

vyhovuje

106

Mgr. Martina Stehlíková

Strategie komunikace a základy zvládání
konfliktů u klientů sociálních zařízení

Doplnění

vyhovuje

107

Mgr. Martina Stehlíková

Úvod do sociálně - zdravotní péče u
seniorů, chronicky nemocných (DNZS) a
nevyléčitelných osob

Doplnění

vyhovuje

108

Mgr. Martina Stehlíková

Práce se seniory v domácím prostředí a
komunitě v kontextu sociálních služeb

Doplnění

vyhovuje

109

Mgr. Martina Stehlíková

Práce se seniory v zařízeních sociální péče

Doplnění

vyhovuje

110

Mgr. Martina Stehlíková

Základy nedirektivní komunikace v práci s
dětmi v sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

111

Mgr. Martina Stehlíková

Základy sociální psychologie pro
pracovníky v sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

112

Mgr. Jana Paloušková

Jak se staví tým - synergie a kreativita jako
základ týmové práce v sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

113

Mgr. Jana Paloušková

Řídit nebo vést? Efektivní práce s lidskými
zdroji v sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

114

Bc. Blanka
ZELENKOVÁ

Život zachraňující první pomoc

Doplnění

vyhovuje

115

Vesna, o.p.s.

Psychohygiena a relaxační techniky

Doplnění

vyhovuje

116

Vesna, o.p.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Doplnění

vyhovuje

Příloha č. 3: Doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů
č. akreditace
programu

Č.

Název instituce

lektor

Hodnocení

1

Středisko vzdělávání
s.r.o.

2014/1426PC/SP/VP/PP

Základy asertivity pro pracovníky v
sociálních službách

Mgr. Bc. Michaela
Pobudová

vyhovuje

2

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

2011/1581-PC/SP/VP

Prevence syndromu vyhoření

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

zamítnout

3

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

2011/1691-PC/SP/VP

Úvod do práce s emocemi uživatelů
sociálních služeb

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

zamítnout

4

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

2011/1693-PC/SP/VP

Úvod do týmové spolupráce a
komunikace

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

zamítnout

5

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

2011/1694-PC/SP/VP

Individuální plánování - tvorba
individuálního plánu

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

zamítnout

6

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

2012/0451-PC/SP

Individuální plánování 2

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

zamítnout

7

MARLIN, s. r. o.

2015/0230-PC/SP/VP

Základy první pomoci v rámci
poskytování sociální služby

Mgr. Alena Jurečková

vyhovuje

8

Mgr. Martina
Stehlíková

2014/1140-PC/SP/PP

Alternativní komunikace se seniory
v sociálních službách

Mgr. Kateřina Fizpatrick

vyhovuje

9

Česká unie
neslyšících

2014/1243-PC/SP

Základy komunikace s klientem se
sluchovým postižením

Mgr. Jan Táborský

vyhovuje

10

Česká unie
neslyšících

2014/1243-PC/SP

Základy komunikace s klientem se
sluchovým postižením

Dana Tučková

vyhovuje

11

Česká unie
neslyšících

2014/1243-PC/SP

Základy komunikace s klientem se
sluchovým postižením

Jitka Kubištová

vyhovuje

12

Česká unie
neslyšících

2014/1243-PC/SP

Základy komunikace s klientem se
sluchovým postižením

Eva Kučerová

vyhovuje

13

Centrum pro rozvoj
péče o duševní
zdraví

2015/0646-PC/SP/VP

Destigmatizace - stigma a
diskriminace lidí s duševním
onemocněním

Renáta Skuhrovcová

vyhovuje

14

Centrum pro rozvoj
péče o duševní
zdraví

2015/0809-PC/SP/VP

Self management: metoda práce s
osobami s duševním onemocněním
- úvod do problematiky

Renáta Skuhrovcová

vyhovuje

15

Centrum pro rozvoj
péče o duševní
zdraví

2015/1042-PC/SP/VP

Peer programy v sociálních
službách pro osoby s duševním
onemocněním - úvod do
problematiky

Renáta Skuhrovcová

vyhovuje

16

Centrum pro rozvoj
péče o duševní
zdraví

2015/1043-PC/SP/VP

Recovery (zotavení) v péči o
duševní zdraví perspektivou
uživatelů - úvod do problematiky

Renáta Skuhrovcová

vyhovuje

17

Benepal

2013/0785-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Mgr. Klára Moravcová

vyhovuje

18

Benepal

2013/0785-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Mgr. Eva Holečkoová

vyhovuje

19

Benepal

2013/0785-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Ing. Mgr. Hana
Janíková, MBA

vyhovuje

20

LINET, spol. s.r.o.

2013/0307-PK/SP/VP

Bezpečnost klienta a předcházení
vertebrogenním obtížím personálu

Mgr. Eva Holečková

vyhovuje

21

LINET, spol. s.r.o.

2013/0308PC/SP/VP/PP

Nácvik manipulace a mobilizace
méně pohyblivého klienta

Mgr. Eva Holečková

vyhovuje

22

Dr. Ing. Jiří Staněk

2015/0661-SP

Správní řád v oblasti SPOD - úvod
do problematiky

JUDr. J. Štamberková

vyhovuje

23

Vzdělávací institut
Středočeského kraje.
Zařízení pro další
2013/0546-VP
vzdělávání
pedagogických
pracovníků

Vedení organizace poskytující
sociální služby - pracovněprávní
vztahy

JUDr. R. Medková

vyhovuje

24

In IUSTITIA

Zákon o obětech trestných činů a
další možnosti pomoci obětem

Mgr. K. Glaserová

vyhovuje

2013/0791-SP

Název programu

25

In IUSTITIA

2013/0791-SP

Zákon o obětech trestných činů a
další možnosti pomoci obětem

Mgr. P. Vytejčková

vyhovuje

26

In IUSTITIA

2013/0791-SP

Zákon o obětech trestných činů a
další možnosti pomoci obětem

Mgr. T. Cajthamlová

vyhovuje

27

In IUSTITIA

2013/0791-SP

Zákon o obětech trestných činů a
další možnosti pomoci obětem

Mgr. M. Nešporová

vyhovuje

28

In IUSTITIA

2015/0074-PC/SP

Úvod do problematiky násilí z
nenávisti

Mgr. P. Vytejčková

vyhovuje

29

In IUSTITIA

2015/0074-PC/SP

Úvod do problematiky násilí z
nenávisti

Mgr. T. Cajthamlová

vyhovuje

30

In IUSTITIA

2015/0074-PC/SP

Úvod do problematiky násilí z
nenávisti

Mgr. M. Nešporová

vyhovuje

31

In IUSTITIA

2015/0075-PC/SP

Základy trestního řízení pro sociální
pracovníky/ce

Mgr. P. Vytejčková

vyhovuje

32

Fokus Praha

2013/1072-PC/SP

Komunikace s člověkem s
psychózou

Ctibor Lacina

vyhovuje

33

Vzdělávací centrum
Turnov, o.p.s.

2013/1066-PC/SP/PP

Psychiatrické minimum

MUDr. J. Kubánková

vyhovuje

