Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 51
konané dne 10. 3. 2016

Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Mgr. Radmila Jiříčková,
Mgr. Iva Kabeláčová,
Mgr.
Dagmar
Kopecká,
Mgr. Monika Legnerová,
Mgr. Aneta
Sluková,
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. Kristýna Kotalová, Mgr. David Pospíšil, PhDr. Radek Suda

Program:

1) Přivítání členů Akreditační komise MPSV (AK MPSV) a zahájení jednání.
2) Aktuální informace k agendě akreditací .
3) Informace o výsledcích distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených v rámci 50. kola
akreditačního řízení členy AK MPSV (celkem 118 doplnění).
4) Projednání žádostí o akreditaci, u kterých je navrhováno neudělení akreditace:


Evid. č. 15/1445 – Dům techniky Plzeň: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách



Evid. č. 15/1275 – Benepal, a.s.: Individuální plánování v praxi terénních, ambulantních a pobytových
sociálních služeb



Evid. č. 15/1280 – Benepal, a.s.: Ochrana lidských práv osob a střety zájmů v praxi sociálních služeb



Evid. č. 15/1321 – Gaudia institut, s.r.o.: Jak hovořit s člověkem v krizi 1 - úvod do problematiky
systemického přístupu k poskytování krizové intervence



Evid. č. 15/1322 – Gaudia institut, s.r.o.: Jak hovořit s člověkem v krizi 2 – úvod do praxe systemického
přístupu k poskytování krizové intervence



Evid. č. 15/1323 – Gaudia institut, s.r.o.: Základy sociálně terapeutické praxe s problematikou násilí

Projednání žádostí o akreditaci, u kterých je navrhováno přerušení akreditačního řízení usnesením:

5)


Evid. č. 15/1338 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.: Úvod do komunikace s osobami
s duševním onemocněním



Evid. č. 15/1339 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.: Úvod do komunikace s osobami
se zdravotním postižením zrakovým



Evid. č. 15/1340 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.: Úvod do komunikace s osobami
se zdravotním postižením mentálním a poruchou autistického spektra



Evid. č. 15/1341 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.: Úvod do komunikace s osobami
se zdravotním postižením tělesným

6) Projednání stanovisek členů AK MPSV k žádostem o akreditaci vzdělávacích programů předložených
k projednání v 51. kole akreditačního řízení MPSV (273 žádostí).
7) Informace o projednání žádostí o doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů.
8) Závěr jednání
Usnesení:
1.
2.

Akreditační komise MPSV (AK MPSV) bere na vědomí informaci o ukončení členství v AK MPSV (Ing.
Stanislava Správková a Bc. Karel Maňaska).

3.

AK MPSV bere na vědomí výsledky distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených v rámci
50. kola akreditačního řízení členy AK MPSV (celkem 118 doplnění).

4.

AK MPSV projednala žádosti o akreditaci navržené po doplnění k neudělení akreditace:
Evid. č. 15/1445 – Dům techniky Plzeň: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
nedoporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Evid. č. 15/1275 – Benepal, a.s. : Individuální plánování v praxi terénních,ambulantních a pobytových
sociálních služeb
nedoporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Evid. č. 15/1280 – Benepal, a.s. : Ochrana lidských práv osob a střety zájmů v praxi sociálních služeb
nedoporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Evid. č. 15/1321 – Gaudia institut, s.r.o.: Jak hovořit s člověkem v krizi 1 - úvod do problematiky
systemického přístupu k poskytování krizové intervence
nedoporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Evid. č. 15/1322 – Gaudia institut, s.r.o.: Jak hovořit s člověkem v krizi 2 – úvod do praxe systemického
přístupu k poskytování krizové intervence
nedoporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Evid. č. 15/1323 – Gaudia institut, s.r.o.: Základy sociálně terapeutické praxe s problematikou násilí
nedoporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5.

AK MPSV po projednání distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci doporučuje přerušit řízení
usnesením a vyzvat vzdělavatele k doplnění uvedených programů::
Evid. č. 15/1338 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.: Úvod do komunikace s osobami
s duševním onemocněním
doporučuje přerušit řízení
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3

Evid. č. 15/1339 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.: Úvod do komunikace s osobami
se zdravotním postižením zrakovým
Doporučuje přerušit řízení
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3

Evid. č. 15/1340 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.: Úvod do komunikace s osobami
se zdravotním postižením mentálním a poruchou autistického spektra
Doporučuje přerušit řízení
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3
Evid. č. 15/1341 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.: Úvod do komunikace s osobami
se zdravotním postižením tělesným
Doporučuje přerušit řízení
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3

6.

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

7.

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

8.

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

Zapsala: Mgr. D. Kratochvílová
V Praze dne 5. 4. 2016

PhDr. Melanie Zajacová
místopředsedkyně Akreditační komise MPSV

Příloha č. 1: Vzdělávací programy hodnocené v 51. kole a projednané na řádném zasedání Akreditační
komise MPSV dne 10. 3. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

1

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, o.s.

Hodnocení

Doprovázení v umírání, komunikace s rodinou klienta

zamítnout

2

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, o.s.

Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb

zamítnout

3

Mgr. Martina Stehlíková

Poruchy socializace na pracovištích sociálních služeb

doplnit

4

Mgr. Martina Stehlíková

Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních I.

doplnit

5

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Úvod do problematiky vedení týmu v rámci sociální
oblasti

vyhovuje

6

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Mezinárodní únosy dětí

vyhovuje

7

Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s.

Specifika práce s lidmi s duševním onemocněním

8

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit
zamítnout

9

DelpSys, s.r.o.

Základy ošetřovatelské péče pro pracovníky v sociálních
službách

10

EduGate s.r.o.

Úvod do motivačních prvků v péči o seniory

zamítnout

11

Oblastní charita Červený Kostelec

Nové postupy v přednemocniční první pomoci

zamítnout

12

Vzdělávání s.r.o.

Individuální plánování se zřetelem na roli klíčového
pracovníka

vyhovuje

13

Vzdělávání s.r.o.

Nastavení péče o domácnost v chráněném bydlení s
vyšší mírou podpory

vyhovuje

14

Vzdělávání s.r.o.

Rozvoj sociálních dovedností u osob s PAS

vyhovuje

15

Vzdělávání s.r.o.

Psychiatrické minimum pro pracovníky v oblasti
sociálních služeb

vyhovuje

16

Vzdělávání s.r.o.

Sociální služby komunitního typu

zamítnout

17

Vzdělávání s.r.o.

Strukturalizace prostředí a využití procesních schémat v
péči o osoby s PAS a mentálním postižením I

doplnit

18

Vzdělávání s.r.o.

Strukturalizace prostředí a využití procesních schémat v
péči o osoby s PAS II

vyhovuje

19

Vzdělávání s.r.o.

Základy individuálního plánování

zamítnout

20

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Mozkový jogging

21

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Podpora multidisciplinární práce v sociálních službách

22

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Přístup zaměřený na člověka - úvod do problematiky

23

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Úvod do efektivní komunikace a naslouchání

zamítnout

24

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Úvod do problematiky aktivizace uživatelů a praktické
nácviky

vyhovuje

25

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Úvod do syndromu vyhoření a stresu v pomáhajících
profesích včetně psychohygieny

zamítnout

26

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Úvod do vzpomínkových aktivit

vyhovuje

27

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Základy vedení a řízení pracovníků v sociálních
službách

vyhovuje

28

MARLIN, s.r.o.

Bezpečnost na pracovišti - Evropský certifikát v
sociálních službách

doplnit

29

MARLIN, s.r.o.

Hodnoty v sociálních službách - Evropský certifikát v
sociálních službách

doplnit

30

MARLIN, s.r.o.

Komunikace - Evropský certifikát v sociálních službách

doplnit

MARLIN, s.r.o.

Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb Evropský certifikát v sociálních službách

doplnit

32

MARLIN, s.r.o.

Porozumění roli pracovníka v sociálních službách Evropský certifikát v sociálních službách

doplnit

33

MARLIN, s.r.o.

Problematika týrání a zneužívání - Evropský certifikát v
sociálních službách

doplnit

34

MARLIN, s.r.o.

Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský
certifikát v sociálních službách

doplnit

35

MARLIN, s.r.o.

Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb Evropský certifikát v sociálních službách

doplnit

36

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Případová supervize v kontextu sociální práce

doplnit

37

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Supervize a možnosti jejího využití pro pracovníky v
sociálních službách

doplnit

31

doplnit

doplnit
vyhovuje
doplnit

38

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Supervize a vedení organizace v kontextu sociální práce

39

Ing. Marie Hronová

Komunikace s rodinou klienta v sociální péči - úvod do
problematiky

zamítnout

40

Ing. Marie Hronová

Zvyšování efektivity pracovního týmu v zařízeních
sociální péče

zamítnout

41

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.

Metody práce s lidmi s autismem - úvod

zamítnout

42

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.

Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD

zamítnout

43

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.

Úvod do problematiky poruch autistického centra

zamítnout

44

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.

Vybrané techniky v sociální terapii rodin s dětmi

zamítnout

45

Mgr. Iveta Šůstková

Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování
průběhu poskytování sociální služby

46

Společnost Podané ruce o.p.s.

Manažerská komunikace II. a její využití v sociálních
službách

47

Společnost Podané ruce o.p.s.

Teorie a praxe zážitkové pedagogiky II.

48

Společnost Podané ruce o.p.s.

Úvod do transakční analýzy pro poradenské pracovníky

49

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

Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do
technik psychohygieny

50

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

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka

51

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

Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod
do psychosomatiky

doplnit

52

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

Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s
křivdou a pocity viny

doplnit

53

THEIA - krizové centrum o.p.s.

Kyberšikana a její dopad na dnešní společnost - úvod
do problematiky

vyhovuje

54

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

Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování
průběhu poskytování sociální služby

vyhovuje

55

JOB ASISTENT s.r.o.

Osobní asistent v sociálních službách

zamítnout

56

JOB ASISTENT s.r.o.

Pracovník sociální péče se zaměřením na obslužnou
péči

zamítnout

57

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

58

Quip

MANIPULACE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

doplnit

59

Quip

Úvod do preterapie

doplnit

60

Grafia, společnost s ručením
omezeným

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

61

bfz o.p.s.

Specifika péče o uživatele s diabetem (úvod do
problematiky)

62

AK Solil, Fiala a spol.

Problematika bezpečnosti státních úředníků s důrazem
na právní a praktické aspekty

63

M-CENTRUM, konzultační,
rekvalifikační a školící středisko

Hodnoty v sociálních službách - Evropský certifikát v
sociálních službách

doplnit

64

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb Evropský certifikát v sociálních službách

doplnit

65

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb Evropský certifikát v sociálních službách

doplnit

66

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Porozumění roli pracovníka v sociálních službách Evropský certifikát v sociálních službách

doplnit

67

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Bezpečnost na pracovišti - Evropský certifikát v
sociálních službách

doplnit

68

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Komunikace - Evropský certifikát v sociálních službách

doplnit

69

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Problematika týrání a zneužívání - Evropský certifikát v
sociálních službách

doplnit

70

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský
certifikát v sociálních službách

doplnit

doplnit

doplnit
vyhovuje
doplnit
vyhovuje
doplnit
zamítnout

vyhovuje
doplnit
zamítnout

71

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň
evropských vědomostních cílů v sociálních službách)

72

Asistence o.p.s.

Kvalifikační kurz pro osobní asistenty osob s tělesným a
kombinovaným postižením

zamítnout

73

Kvalifikační a personální agentura,
o.p.s.

Základy plánování rozvoje sociálních služeb na
obecní/regionální úrovni

vyhovuje

74

PhDr. Miroslav Frnoch

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnout

René Pastrňák

Úvod do problematiky integrace znevýhodněných na
trhu práce

vyhovuje

76

RNDr. Renata Svobodová

ÚVOD DO KOUČINKU PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

77

RNDr. Renata Svobodová

Spolupracující tým

zamítnout

78

RNDr. Renata Svobodová

MLUVIT S KLIENTY O SMRTI?

zamítnout

REMISVIT, z.ú.

Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a
specifické řešení konfliktů u uživatelů s kognitivní
poruchou a poruchou osobnosti

vyhovuje

80

REMISVIT, z.ú.

Úvod do individuálního plánování s uživatelem s těžkým
duševním či fyzickým onemocněním v pobytových
sociálních službách

vyhovuje

81

REMISVIT, z.ú.

Aktivizace uživatelů a jejich motivace k účasti na
aktivizaci v pobytových sociálních službách

82

REMISVIT, z.ú.

Komunikace při práci s klienty v pobytových sociálních
službách s poruchou kognitivních funkcí, nebo s
poruchou osobnosti

vyhovuje

83

In IUSTITIA, o.p.s.

Bezpečností a mediální plánování pro oběti trestných
činů

vyhovuje

84

Mgr. Stanislav Karas

Týmová spolupráce v sociálních službách

vyhovuje

85

PhDr. Václava Hořavová

Péče o seniory v obtížných životních situacích

zamítnout

86

PhDr. Václava Hořavová

Nahlédnutí do řešení problémových a konfliktních situací

zamítnout

87

PhDr. Václava Hořavová

Dítě jako oběť, svědek nebo pachatel trestného činu

zamítnout

88

PhDr. Václava Hořavová

Trendy v náhradní výchově

zamítnout

89

Amalthea o.s.

Rodiče - uživatelé drog v agendě SPOD - úvod do
problematiky

vyhovuje

90

Amalthea o.s.

Rodinné konference - úvod do problematiky

vyhovuje

91

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Využití aktivizačních technik v systému sociálních služeb
jako základ pro zvyšování jejich kvality a spokojenosti
uživatelů

doplnit

92

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Základy krizové intervence v systému sociálních služeb
jako jeden z předpokladů pro zvyšování jejich kvality a
spokojenosti uživatelů

doplnit

93

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Prevence syndromu vyhoření jako důležitý personální a
psychologický předpoklad pro zvyšování kvality
sociálních služeb

doplnit

94

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Prevence sociálně-patologických jevů jako důležitý
předpoklad pro udržování a případně zvyšování kvality
sociálních služeb

doplnit

95

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb jako základ pro jejich
správné poskytování a fungování

doplnit

96

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Základy asertivity pro pracovníky a poskytovatele
sociálních služeb jako důležitý předpoklad pro udržování
a případně zvyšování kvality sociálních služeb

doplnit

97

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Bazální stimulace – základní kurz

vyhovuje

98

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Bazální stimulace - navazující kurz

vyhovuje

99

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Komunikace manažera II.

vyhovuje

100

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Řeč těla a její uplatnění v podmínkách sociálních služeb

vyhovuje

101

EDliT Human o.p.s.

Psychiatrické minimum - úvod do problematiky

doplnit

102

EDLiT s.r.o.

Psychiatrické minimum - úvod do problematiky

doplnit

75

79

doplnit

doplnit

doplnit

103

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.

Kreativita

zamítnout

104

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, o. s.

Verbální a neverbální komunikace

zamítnout

105

Dítě, rodič, prarodič, z.s.

Sociální potřeby dětí I.

zamítnout

106

Dítě, rodič, prarodič, z.s.

Sociální potřeby dětí II.

zamítnout

107

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.

Aktuální znění zákona o sociálních službách z hlediska
osob se zdravotním postižením

doplnit

108

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.

Možnosti a podmínky vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami

vyhovuje

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.

Základní informace o zákonu č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a
o změně souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášce č.
388/2011 Sb. v platném znění

doplnit

Dobrá rodina o.p.s.

Právní úprava náhradní rodinné péče z pohledu
sociálního pracovníka

doplnit

111

Fosa, o. p. s.

Správně asistovat - skutečně pomáhat (úvod do
asistence lidem s mentálním postižením)

vyhovuje

112

Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR

Úvod do systému služeb podpory pracovního uplatnění
osob se zdravotním postižením

doplnit

113

Centrum pro rodinu a sociální péči
o.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

114

SANANIM z. ú.

Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči - základní
jednodenní kurz

vyhovuje

115

SANANIM z. ú.

Škola Harm Reduction: základní jednodenní kurz

vyhovuje

116

BDO Advisory s.r.o.

Vzdělávání sociálních pracovníků v medializaci,
veřejném slyšení a sociální akci

doplnit

117

Tres consulting s.r.o.

Úvod do interkulturní vnímavosti

doplnit

118

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

Agentura IPSUM s.r.o.

Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v
zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o
sociálně-právní ochraně dětí - úvod do problematiky

vyhovuje

120

Agentura IPSUM s.r.o.

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost
orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí
zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do
problematiky

vyhovuje

121

Agentura IPSUM s.r.o.

Základy pěstounské péče a osvojení

vyhovuje

122

Agentura IPSUM s.r.o.

Základy rodinného práva

vyhovuje

123

Česká asociace streetwork, o. s.

Jak vést malý tým

vyhovuje

124

Česká asociace streetwork, o. s.

Umění rozhovoru

vyhovuje

125

Česká asociace streetwork, o. s.

Základy práce s klientem pod vlivem alkoholu nebo OPL

vyhovuje

126

Ústav metodiky první pomoci, z.ú.

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních
službách

vyhovuje

127

Klára pomáhá z.s.

Základy poskytování podpory pečujícím a pozůstalým

vyhovuje

128

NADĚJE

Jak spolu vycházet v týmu - úvod do problematiky

129

NADĚJE

Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb
II.

130

NADĚJE

Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a
pracovníky v sociálních službách

doplnit

131

NADĚJE

Specifika komunikace s klienty sociálních služeb

doplnit

132

NADĚJE

Spirituální kompetence osob poskytujících sociální
služby

133

NADĚJE

Úvod do komunikace s psychicky nemocnými klienty

doplnit

134

NADĚJE

Základy krizové intervence

doplnit

135

NADĚJE

Základy práce s dospělými osobami s mentálním
omezením

109
110

119

doplnit
vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

136

NADĚJE

Základy práce se skupinou

doplnit

137

NADĚJE

Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb

doplnit

138

NADĚJE

Způsoby individuálního plánování s využitím alternativní
a augmentativní komunikace

vyhovuje

139

NADĚJE

Zvládání stresu a stresové zátěže - úvod do
problematiky

vyhovuje

140

EDUPOL, v. o. s.

Sociálně patologické projevy chování dětí

141

EDUPOL, v. o. s.

Sociální práce s rodinou I.

vyhovuje

142

EDUPOL, v. o. s.

Rizikoví rodiče a rizikové děti I.

vyhovuje

143

SocioFactor s.r.o.

Poruchy komunikačních schopností dětí - základní
přehled

vyhovuje

144

SocioFactor s.r.o.

Specifika práce s dítětem s tělesným postižením - úvod
do problematiky

vyhovuje

145

SocioFactor s.r.o.

Úvod do sociální práce s pachateli trestných činů

vyhovuje

146

SocioFactor s.r.o.

Vhled do problematiky domácího násilí

vyhovuje

147

SocioFactor s.r.o.

Úvod do problematiky sluchového postižení dítěte

vyhovuje

148

SocioFactor s.r.o.

Základní vhled do problematiky duálního postižení dítěte

vyhovuje

149

SocioFactor s.r.o.

Základní vhled do problematiky zrakového postižení dětí

vyhovuje

Institut Bernarda Bolzana, v. o. s.

Mediace - základní mediační dovednosti a jejich
praktické využití v sociální oblasti

vyhovuje

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Práce s tlumočníkem - význam, přínos a možnosti jejího
efektivního využití v sociální oblasti

vyhovuje

152

TEATRÁLIE z.s.

Úvod do divadelní práce v prostředí specifických skupin
z řad klientů a uživatelů sociálních služeb

zamítnout

153

Ledovec, z.s.

Úvod do Recovery

vyhovuje

154

Náruč dětem z.s.

Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané
otázky

155

Náruč dětem z.s.

Základy psychohygieny

zamítnout

156

MAVO s.r.o.

Dotyková terapie v praxi

doplnit

157

MAVO s.r.o.

Ergoterapie a její využití v praxi

doplnit

158

MAVO s.r.o.

Etika práce v sociálních službách

doplnit

159

MAVO s.r.o.

Specifika komunikace s klientem s postižením ADHD

zamítnout

160

MAVO s.r.o.

Pracovník v sociálních službách - Základní výchovná
nepedagogická činnost

zamítnout

161

Gaudia Institut, s.r.o.

Účinné dovednosti k prevenci syndromu vyhoření

162

Benepal, a.s.

Alternativní a augmentativní komunikace

zamítnout

163

Benepal, a. s.

Demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova
choroba

zamítnout

164

Benepal, a. s.

Duševní hygiena - psychologie v praxi

165

Benepal, a. s.

Kompetence pracovníků v sociálních službách a
sociálních pracovníků se zaměřením na seniory

zamítnout

166

Benepal, a. s.

Péče o seniory a aktivizační metody

zamítnout

Benepal, a. s.

Péče o smrt a problematika umírání v konceptu práce
sociálních pracovníků

doplnit

168

Benepal, a. s.

Pervazivní vývojové poruchy, poruchy autistického
spektra

doplnit

169

Benepal, a. s.

Práce s problémovým klientem

doplnit

170

Benepal, a. s.

Raná péče - pomoc handicapovaným dětem

zamítnout

171

Benepal, a. s.

Základy psychologie zdraví v péči o seniory

doplnit

172

Benepal, a. s.

Zdravotní postižení z pohledu pracovníka pomáhající
profese

zamítnout

173

Nadace Neziskovky.cz

Standardy kvality sociálních služeb

vyhovuje

174

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Jak založit sociální podnik

150
151

167

uloženo v archivu

doplnit

doplnit

doplnit

doplnit

175

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Úvod do sociálního podnikání

176

Mgr. Katarína Bradáč

"Solution Focused" - Na řešení orientovaný přístup

177

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Management času, plánování a zvládání stresových
situací pro pracovníky sociálních služeb

doplnit

178

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Týmové dovednosti a koučování

doplnit

179

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Vedení týmů

doplnit

180

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Výcvik hodnotitelů služebního hodnocení

zamítnout

181

Mgr. Jana Fišerová

Psychohygiena a relaxační techniky

vyhovuje

182

Mgr. Jana Fišerová

Specifika práce s osobami s mentálním postižením v
sociálních službách

vyhovuje

183

Mgr. Monika Langová

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnout

184

Mgr. Ludmila Lešková

Základy komunikace zaměřené na klienty s demencí

vyhovuje

185

Mgr. Ludmila Lešková

Základy komunikačních dovedností s agresivním
klientem

doplnit

186

Mgr. Milena Mikulková

Příprava k mediaci v řešení (po)rozvodové situace

doplnit

187

Mgr. Magda Nováčková

Efektivní komunikace s klientem v sociálních službách

vyhovuje

188

Mgr. Magda Nováčková

Metody práce se skupinou pro pomáhající profese

vyhovuje

189

Mgr. Magda Nováčková

Základy psychohygieny – relaxace a sebereflexe

vyhovuje

Mgr. Jana Paloušková

"Takhle jsem to nechtěl/a!" Zásady efektivního task
managementu v sociálních službách

vyhovuje

Mgr. Jana Paloušková

"Hledání jehly v kupce sena." Jak efektivně získávat a
vybírat lidi do týmu v prostředí sociálních služeb

vyhovuje

192

Mgr. Jana Paloušková

Asertivitou k větší spokojenosti a spolupráci v sociálních
službách aneb nejen "Neříkejte ano, když chcete říci
ne."

vyhovuje

193

Mgr. Martina Stehlíková

Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v
zařízeních sociálních služeb

doplnit

194

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Asertivní techniky a jejich využití v praxi v práci s
klientem sociálních služeb

doplnit

195

Vzdělávací společnost EDOST, s. r.
o.

Život před smrtí

doplnit

196

Vzdělávací společnost EDOST, s. r.
o.

Motivace v práci s klientem v sociálních službách

doplnit

197

Vzdělávací společnost EDOST, s. r.
o.

Osobnostní předpoklady pracovníka sociálních služeb v
práci s klientem

doplnit

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Skupinová dynamika při práci se skupinou v sociálních
službách

doplnit

199

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Specifika při práci s klientem s projevy agresivního
chování

doplnit

200

Vzdělávací společnost EDOST, s. r.
o.

Stres, jeho zvládání, duševní hygiena jako prevence
stresu v práci s klientem v sociálních službách

doplnit

201

Vzdělávací společnost EDOST, s. r.
o.

Syndrom vyhoření při práci s klientem v sociálních
službách

doplnit

202

Vzdělávací společnost EDOST, s. r.
o.

Týmová práce a spolupráce v pomáhajících profesích

doplnit

203

Vzdělávací společnost EDOST, s. r.
o.

Úvod do komunikace pro pracovníky v sociálních
službách

204

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Úvod do leadershipu - vedení lidí, styly vedení lidí v
sociálních službách

doplnit

205

Vzdělávací společnost EDOST, s. r.
o.

Úvod do problematiky stresu a jeho prevence v práci s
klientem v sociálních službách

doplnit

206

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Úvod do problematiky prevence syndromu vyhoření

doplnit

207

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Vliv negativního myšlení a stresu na zdravotní stav
pracovníků v pomáhajících profesích

doplnit

208

Vzdělávací společnost EDOST, s. r.
o.

Základy krizové komunikace pro pracovníky v sociálních
službách

doplnit

209

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Úvod do neverbální komunikace pro pracovníky v
sociálních službách

190
191

198

doplnit
zamítnout

zamítnout

zamítnout

210

Asociace pracovní rehabilitace ČR,
z.s.

Acceptance and commitment therapy (ACT) terapeutický nástroj pro práci s klienty v sociálních
službách

doplnit

211

Asociace pracovní rehabilitace ČR,
z.s.

Ergodiagnostika pro sociální pracovníky

doplnit

212

Asociace pracovní rehabilitace ČR,
z.s.

Realizace pracovní rehabilitace v návaznosti na sociální
služby

213

Arcidiecézní charita Praha

Škola zad

doplnit

214

Arcidiecézní charita Praha

Individuální plánování v domově pro seniory

doplnit

215

Arcidiecézní charita Praha

Osobní asistence u vozíčkářů

doplnit

216

Dr. Ing. Jiří Staněk

Úvod do problematiky vedení rozhovoru s klientem

doplnit

217

Dr. Ing. Jiří Staněk

Speciální techniky sociální terapie - úvod do
problematiky

Bc. Vítězslav Král

Celostní přístup v péči o terminálně nemocné a jejich
blízké v kontextu sociálních služeb - úvod do
problematiky

219

PaedDr. Miluše Těthalová

Koučink, koučovací přístup a jeho využití v každodenní
praxi

220

Jitka Suchá

Pohybové aktivity ve stáří

doplnit

221

Jitka Suchá

Aktivizační techniky pro seniory (úvod do problematiky)

doplnit

222

Jitka Suchá

Cvičení paměti u seniorů I.

doplnit

Ing. Simona Sedláčková

Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních
službách

vyhovuje

224

BN a kolektiv s.r.o.

Úvod do procesního řízení pro řídící a vedoucí
pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

225

Diecézní charita Brno

Metody práce s duševně nemocnými v sociálních
službách

vyhovuje

226

Diecézní charita Brno

Psychiatrické minimum

vyhovuje

227

Diecézní charita Brno

Dávky sociálního systému - Dávky hmotné nouze

vyhovuje

228

Diecézní charita Brno

Workshop – Insolvenční řízení v praxi II

vyhovuje

229

Diecézní charita Brno

Workshop: Umění zpětné vazby

vyhovuje

230

Rozvojka, z. s.

Case management v pomáhajících profesích

doplnit

231

Rozvojka, z. s.

Paměť a její trénink u seniorů

doplnit

232

Rozvojka, z. s.

Timemanagement v pomáhajících profesích

doplnit

233

Dvouletá katolická střední škola

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

234

Persefona z. s.

Oznamovací povinnost

doplnit

235

REMEDIUM Praha o.p.s.

POKRAČOVACÍ TELEFONICKÁ KRIZOVÁ
INTERVENCE v kontextu sociálních služeb

doplnit

236

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

Jednání a možnosti komunikace s problémovými klienty:
Řešení konfliktních situací

doplnit

237

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

Jednání a možnosti komunikace s problémovými klienty:
Zvládání problémových klientů

zamítnout

238

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

Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)

239

Zřetel, s.r.o.

Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence

vyhovuje

240

Zřetel, s.r.o.

Paliativní péče v sociálních službách

vyhovuje

241

Zřetel, s.r.o.

Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty

vyhovuje

242

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, o. s.

Řešení problémů

zamítnout

243

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z. s.

Jazyková způsobilost v angličtině

zamítnout

244

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z. s.

Konstruktivní konflikt

zamítnout

245

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.

Autorita

zamítnout

246

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.

Ovlivňování ostatních

zamítnout

218

223

vyhovuje

vyhovuje

doplnit
zamítnout

zamítnout

doplnit

247

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.

První pomoc v praxi pro pěstounskou péči

zamítnout

248

BDO Advisory s.r.o.

Vzdělávání sociálních pracovníků v medializaci,
veřejném slyšení a sociální akci

zamítnout

249

Rekvalifikační a informační centrum
s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

250

Litvínovská vzdělávací společnost
s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

251

POE EDUCO, spol. s r. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

252

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou supervize v sociální práci

doplnit

253

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou řešení konfliktů v sociální
práci

doplnit

254

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou krizové intervence v
sociální práci

doplnit

STŘED, z. ú.

Seznámení se s problematikou efektivní komunikace v
sociální práci

doplnit

256

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou etiky a etických kodexů v
sociální práci

doplnit

257

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou sebepoznání

doplnit

258

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou prevence syndromu
vyhoření v sociální práci

doplnit

259

PhDr. Martina Venglářová

Psychiatrické minimum

vyhovuje

260

Psychocentrum - manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina

Úvod do komunikace s asertivním přístupem

vyhovuje

261

Psychocentrum - manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina

Metody rozšiřující asertivní komunikaci

vyhovuje

262

Psychocentrum - manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím a jejich
dětem prostřednictvím dávek hmotné nouze

vyhovuje

263

Psychocentrum - manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina

Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky
OSPOD

vyhovuje

264

Psychocentrum - manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina

Využití speciálních technik sociální terapie pracovníky
OSPOD při práci s aktéry domácího násilí

vyhovuje

265

Psychocentrum - manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina

Zvládání stresu relaxačními technikami

vyhovuje

266

Psychocentrum - manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ
PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

vyhovuje

267

Psychocentrum - manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina

Úvod do odborného posuzování v náhradní rodinné péči
pro sociální pracovníky

vyhovuje

268

Psychocentrum - manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina

Dítě uprostřed konfliktu rodičů

vyhovuje

269

Hana Formanová

Základy rodinného práva v praxi

zamítnout

270

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

Analytická kreativita pro sociální pracovníky

vyhovuje

271

Bc. Helena Ponocná

Úvod do terénní sociální práce v praxi sociálního
pracovníka

doplnit

272

Národní vzdělávací fond, o. p. s.

Základní kurz pro klíčové pracovníky

doplnit

273

EduGate s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

255

Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané
na řádném zasedání dne 10. 3. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

1

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

Integrovaný přístup v komunitním plánování

Hodnocení
vyhovuje

2

Benepal, a.s.

Individuální plánování v praxi terénních,
ambulantních a pobytových sociálních služeb

zamítnout

3

Benepal, a.s.

Jak uspět při inspekci kvality v sociálních službách

vyhovuje

4

Benepal, a.s.

Jednání a vyjednávání s klienty v sociálních
službách

vyhovuje

5

Benepal, a.s.

Konflikty a jejich řešení v sociálních službách

vyhovuje

6

Benepal, a.s.

Krizová intervence

vyhovuje

7

Benepal, a.s.

Ochrana lidských práv osob a střety zájmů v praxi
sociálních služeb

zamítnout

8

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální
Olomouc

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

vyhovuje

9

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální
Olomouc

Life balance: Praktický workshop technik prevence
vyhoření

vyhovuje

10

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální
Olomouc

Sebeprezentace – jak efektivně prezentovat sebe
a svou práci?

vyhovuje

11

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální
Olomouc

Techniky motivace v sociální práci

vyhovuje

12

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální
Olomouc

Výcvik v práci s psychickou zátěží

vyhovuje

13

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

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

vyhovuje

14

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

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

vyhovuje

15

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

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

vyhovuje

16

Česká asociace pečovatelské služby,
zapsaný spolek

Metody a techniky aktivizace a manipulace
využitelné v sociálních službách

vyhovuje

17

Dobrá rodina o.p.s.

Jak ovlivňuje dospělého typ attachmentu
získaného v dětství v jeho roli náhradního rodiče je možné ho měnit?

vyhovuje

18

Dobrá rodina o.p.s.

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

vyhovuje

19

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

vyhovuje

20

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - Syndrom vyhoření a duševní hygiena pracovníka v
oblast Kladno
sociálních službách

vyhovuje

21

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - Základy komunikace u osob se specifickými
oblast Kladno
potřebami

vyhovuje

22

EDLiT s.r.o.

Individuální plánování - úvod do problematiky

vyhovuje

23

EDLiT s.r.o.

Zvládání stresových situací, emocí - úvod do
problematiky

vyhovuje

24

EDliT Human o.p.s.

Úvod do prevence syndromu vyhoření

vyhovuje

25

EDliT Human o.p.s.

Úvod do problematiky šetrné sebeobrany

vyhovuje

26

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Úvod do krizové intervence (8 h)

vyhovuje

27

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Úvod do krizové intervence (16 h)

vyhovuje

28

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Prohlubující výcvik krizové intervence

vyhovuje

Gaudia Institut, s.r.o.

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

zamítnout

30

Gaudia Institut, s.r.o.

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

zamítnout

31

Gaudia Institut, s.r.o.

Základy sociálně terapeutické praxe s
problematikou násilí

zamítnout

32

HARTMANN - RICO a.s.

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

vyhovuje

33

HARTMANN - RICO a.s.

Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na
inspekci kvality sociální služby

vyhovuje

34

HARTMANN - RICO a.s.

Work-life balance, Rovnováha mezi pracovním a
osobním životem

vyhovuje

35

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

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů - úvod

vyhovuje

36

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Komunikace s umírajícími a jejich rodinnými
příslušníky

vyhovuje

37

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

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

vyhovuje

38

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Základy koučinku - cesta k efektivní práci s klienty

vyhovuje

39

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

Úvod do komunikace s osobami s duševním
onemocněním

doplnit

40

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

Úvod do komunikace s osobami se zdravotním
postižením zrakovým

doplnit

41

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

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

doplnit

42

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

Úvod do komunikace s osobami se zdravotním
postižením tělesným

doplnit

43

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Fundraising - úvod do problematiky

vyhovuje

44

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Fundraising v neziskové organizaci pro pokročilé

vyhovuje

45

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky prevence bolesti zad
pomáhajících profesí

vyhovuje

46

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy HR managementu pro neziskovou sféru

vyhovuje

47

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy middle managementu v neziskové sféře

vyhovuje

48

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Modelové příklady a praktická cvičení tvorby
snadno srozumitelných informací

vyhovuje

49

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Praktické využití iPadu v sociálních službách

vyhovuje

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Systém snadno srozumitelných informací a jeho
využití s iPady

vyhovuje

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Tvorba Easy Read pro pracovníky v sociálních
službách

vyhovuje

52

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Využití iPadů v komunikaci se zdravotně
postiženými osobami

vyhovuje

53

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

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

vyhovuje

54

Středisko vzdělávání s.r.o.

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních
službách

vyhovuje

29

50
51

55

Mgr. Miroslav Snášel

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

vyhovuje

56

Mgr. Miroslav Snášel

Individuální plánování a model AEDL - inspirace z
německé praxe

vyhovuje

57

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Individuální plánování

vyhovuje

58

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Individuální plánování – tvorba individuálního
plánu

vyhovuje

59

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Prevence syndromu vyhoření

vyhovuje

60

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Supervize v sociálních službách - I.

vyhovuje

61

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Úvod do práce s emocemi uživatelů sociálních
služeb

vyhovuje

62

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Úvod do týmové spolupráce a komunikace

vyhovuje

63

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Využití multismyslové stimulace při aktivizačních
programech

vyhovuje

64

Cesta rodiny životem z.s.

Prvky reminiscence jako metoda práce se seniory

vyhovuje

65

Cesta rodiny životem z.s.

Sexualita uživatelů sociálních služeb

vyhovuje

66

Cesta rodiny životem z.s.

Tvorba individuálního plánu uživatele sociální
služby

vyhovuje

67

Cesta rodiny životem z.s.

Úvod do komunikace formou aktivního
naslouchání

vyhovuje

68

Společnost Podané ruce o.p.s.

Komunikační dovednosti a zvládání psychické
zátěže v krizových okamžicích klienta

vyhovuje

69

Společnost Podané ruce o.p.s.

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

vyhovuje

70

Společnost Podané ruce o.p.s.

Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I.

vyhovuje

71

Společnost Podané ruce o.p.s.

Úvod do problematiky motivačních rozhovorů

vyhovuje

72

Společnost Podané ruce o.p.s.

Výcvik psychosociálních dovedností v
poradenském procesu

vyhovuje

73

Asociace mediátorů České republiky,z.s.

74

Asociace mediátorů České republiky,z.s.

75

Asociace mediátorů České republiky,z.s.

Základy komunikačních dovedností

vyhovuje

76

Mgr. Pavlína Miltová

Základy manipulace a polohování imobilního
klienta v podmínkách sociálních služeb

vyhovuje

77

Mgr. Eva Pávková

Úvod do mapování potřeb a názorů dětí v rodině
procházející krizí

vyhovuje

78

Mgr. Eva Pávková

Vliv vlastní osobní historie na práci s klienty

vyhovuje

79

Ondřej Koudela

Základy první pomoci zážitkem

vyhovuje

80

Bc. Vítězslav Král

Základy péče o imobilní klienty

vyhovuje

81

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách

vyhovuje

82

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Úvod do komunikace s rodinnými pečujícími lidí s
demencí

vyhovuje

83

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Úvod do měření kognitivních funkcí pro pracovníky
působící v sociálních službách

vyhovuje

Česká asociace streetwork, z.s.

Základy psychohygieny jako prevence syndromu
vyhoření

vyhovuje

84

Facilitace v procesu řízené diskuze
Úvod do mediace

vyhovuje
vyhovuje

85

Dům techniky Plzeň spol. s r. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách

zamítnout

86

Mgr. Jiří Sobek

Základy leadershipu v sociálních službách

vyhovuje

87

Fosa, o.p.s.

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

vyhovuje

88

HRAT, s.r.o.

Strategické plánování v sektoru sociálních služeb

vyhovuje

89

Charita Olomouc

Úvod do práce s klienty sociálních služeb s
duálními diagnózami

vyhovuje

90

Sdružení Linka bezpečí

Výcvik v telefonické krizové intervenci

vyhovuje

91

MLMADRE s.r.o.

Finanční a Ekonomická gramotnost

vyhovuje

92

MLMADRE s.r.o.

Řešení platební neschopnosti osob

vyhovuje

93

Nadace Neziskovky.cz

Hodnocení pracovního výkonu

vyhovuje

94

Sociální agentura, o.p.s.

Úvod do problematiky etiky a lidských práv v
sociálních službách

vyhovuje

95

Společnost pro plánování rodiny a sexuální Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s
výchovu, z. s.
mentálním postižením I

vyhovuje

96

Společnost pro plánování rodiny a sexuální Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s
výchovu, z. s.
mentálním postižením II

vyhovuje

97

AKORD z.s.

Minimum První pomoci pro pracovníky v sociálních
službách v přímé péči

vyhovuje

98

Armáda spásy v České republice, z. s.

Úvod do práce s jedinci vykazujícími patologické
jevy

vyhovuje

99

Armáda spásy v České republice, z. s.

Úvod do sociální práce se skupinou

vyhovuje

100

Armáda spásy v České republice, z. s.

Úvod do socioterapie

vyhovuje

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

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách

vyhovuje

102 Asociace občanských poraden

Práce s klientem v občanské poradně II.

vyhovuje

103 Asociace občanských poraden

Vzdělávání sociálních pracovníků v aktuálních
sociálně právních tématech

vyhovuje

104 Asociace občanských poraden

Vzdělávání sociálních pracovníků, vedoucích
pracovníků v zavádění Standardů kvality

vyhovuje

105 Asociace občanských poraden

Základy psychohygieny pro pracovníky sociálních
služeb

vyhovuje

106 Akademie sociálního umění TABOR

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

vyhovuje

Základy kognitivní rehabilitace v sociálních
službách
107 ALPELEPHANT, s.r.o.

vyhovuje

108 Ing. Jiří Neumann

Interaktivní výcvik v doprovodu zrakově
postižených

vyhovuje

Asociace průvodců v problematice
109 rizikového chování, České republiky

Úvod do práce s klienty s nízkofunkčním autismem

vyhovuje

110 BAZALSNUZ o.s.

Využití kompenzačních pomůcek v praxi - úvod do
problematiky

vyhovuje

111 Quip, z. ú.

Zvyšování kvality sociálních služeb

vyhovuje

112 CURATIO EDUCATION s.r.o.

Mentální postižení – specifika poskytování sociální
služby

vyhovuje

113 CURATIO EDUCATION s.r.o.

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

vyhovuje

114 CURATIO EDUCATION s.r.o.

Smlouvy s klienty sociálních služeb

vyhovuje

Zvládání zátěžových situací pro pomáhající
profese

vyhovuje

116 Euroface Consulting s.r.o.

Finanční gramotnost pro pracovníky, kteří se
věnují sociální, rodinné nebo zdravotní
problematice

vyhovuje

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně
117 pedagogická a teologická

Praktické dovednosti pro zahradní terapii

vyhovuje

118 INTEGRA CENTRUM s.r.o.

Aplikace zákona o pomoci v hmotné nouzi

vyhovuje

115

Mgr. Martina Stehlíková

Příloha č. 3: Doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů

Č.

1

2

3

4

Název instituce

3P Consulting, s. r.
o.

3P Consulting, s. r.
o.

3P Consulting, s. r.
o.

3P Consulting, s. r.
o.

Č. akreditace

Předmět výuky

Jméno lektora

Hodnocení

2012/0945-PC

Práce, bydlení, volný čas, podpora
uživatele v začlenění do běžného života,
Práva, právní odpovědnost a přiměřené
riziko uživatele sociálních služeb při
přechodu do běžného života, Úvod do
metod práce při začlenění člověka s
mentálním postižením do běžného života,
Individuální plánování, základ začlenění
do běžného života

Mgr. Jana
Tomšová

vyhovuje

2012/0945-PC

Transformace, 10 oblastí přechodu
uživatele do běžného života, Práva,
právní odpovědnost a přiměřené riziko
uživatele sociálních služeb při přechodu
do běžného života, Individuální plánování
základ začlenění uživatele do běžného
života

Bc. Lucie
Pešková

vyhovuje

2012/0945-PC

Transformace, 10 oblastí přechodu
uživatele do běžného života, Práce
bydlení, volný čas, podpora uživatele v
začlenění do běžného života, Práva,
právní odpovědnost a přiměřené riziko
uživatele sociálních služeb při přechodu
do běžného života, Úvod do metod práce
při začlenění člověka s mentálním
postižením do běžného života,
Individuální plánování základ začlenění
uživatele do běžného života

Mgr. Terezie
Hradilková

vyhovuje

2012/0945-PC

Transformace, 10 oblastí přechodu
uživatele do běžného života, Práce,
bydlení, volný čas, podpora uživatele v
začlenění do běžného života.

Mgr. Monika
Jelínková

vyhovuje

5

6

7

8

9

3P Consulting, s. r.
o.

Centrum podpory
transformace, o.p.s.

Centrum podpory
transformace, o.p.s.

Centrum podpory
transformace, o.p.s.

Centrum podpory
transformace, o.p.s.

2012/0945-PC

Transformace, 10 oblastí přechodu
uživatele do běžného života, Práce
bydlení, volný čas, podpora uživatele v
začlenění do běžného života, Práva,
právní odpovědnost a přiměřené riziko
uživatele sociálních služeb při přechodu
do běžného života, Úvod do metod práce
při začlenění člověka s mentálním
postižením do běžného života,
Individuální plánování základ začlenění
uživatele do běžného života

Mgr. Šárka
Hlisnikovská

vyhovuje

2013/1221-PC

Transformace, 10 oblastí přechodu
uživatele do běžného života, Práva,
právní odpovědnost a přiměřené riziko
uživatele sociálních služeb při přechodu
do běžného života, Individuální plánování
základ začlenění uživatele do běžného
života

Bc. Lucie
Pešková

vyhovuje

2013/1221-PC

Práce, bydlení, volný čas, podpora
uživatele v začlenění do běžného života,
Práva, právní odpovědnost a přiměřené
riziko uživatele sociálních služeb při
přechodu do běžného života

Mgr. Terezie
Hradilková

vyhovuje

2013/1221-PC

Práce, bydlení, volný čas, podpora
uživatele v začlenění do běžného života,
Práva, právní odpovědnost a přiměřené
riziko uživatele sociálních služeb při
přechodu do běžného života, Úvod do
metod práce při začlenění člověka s
mentálním postižením do běžného života,
Individuální plánování základ začlenění
uživatele do běžného života

Mgr. Jana
Tomšová

vyhovuje

2013/1221-PC

Transformace, 10 oblastí přechodu
uživatele do běžného života, Práce,
bydlení, volný čas, podpora uživatele v
začlenění do běžného života.

Mgr. Monika
Jelínková

vyhovuje

2013/1221-PC

Práva, právní odpovědnost a přiměřené
riziko uživatele sociálních služeb při
přechodu do běžného života, Úvod do
metod práce při začlenění člověka s
mentálním postižením do běžného života,
Individuální plánování základ začlenění
uživatele do běžného života

Mgr. Šárka
Hlisnikovská

vyhovuje

10

Centrum podpory
transformace, o.p.s.

11

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0047PC/SP/VP

Úvod do problematiky ADHD

Mgr. Blanka
Burešová

vyhovuje

12

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0047PC/SP/VP

Úvod do problematiky ADHD

Tereza
Jelínková

vyhovuje

13

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0247PC/SP/VP

Zvládání životní situace dítěte se
syndromem ADHD ve školním prostředí

Mgr. Blanka
Burešová

vyhovuje

14

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0247PC/SP/VP

Zvládání životní situace dítěte se
syndromem ADHD ve školním prostředí

Tereza
Jelínková

vyhovuje

15

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0046PC/SP/VP

Specifika vývojových období dětí s ADHD
od narození do dospělosti

Mgr. Blanka
Burešová

vyhovuje

16

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0046PC/SP/VP

Specifika vývojových období dětí s ADHD
od narození do dospělosti

Tereza
Jelínková

vyhovuje

17

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0045PC/SP/VP

Praktická doporučení pro práci s dítětem
s ADHD

Mgr. Blanka
Burešová

vyhovuje

18

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0045PC/SP/VP

Praktická doporučení pro práci s dítětem
s ADHD

Tereza
Jelínková

vyhovuje

19

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0043PC/SP/VP

Kazuistický seminář

Mgr. Blanka
Burešová

vyhovuje

20

Centrum pro rodinu a
sociální péči

2015/0043PC/SP/VP

Kazuistický seminář

Tereza
Jelínková

vyhovuje

21

Diecézní charita
Brno

2014/0057PC/SP/VP

Workshop - Možnosti práce s klienty,
kteří hledají pracovní uplatnění

Dr. Jiří Toman,
CSc.

vyhovuje

22

Diecézní charita
Brno

2012/1059SP/VP/PP

Time-management v praxi a jeho využití
ve skupině

Dr. Jiří Toman,
CSc.

vyhovuje

23

Diecézní charita
Brno

2015/0783PC/SP/VP

Úvod do problematiky dluhového
poradenství

Mgr. Jana
Růžičková

vyhovuje

24

Diecézní charita
Brno

2014/1339PC/SP/VP/PP

Workshop - Základy dluhového
poradenství v sociálních službách

Mgr. Jana
Růžičková

vyhovuje

25

Domovinka ADP
s.r.o.

2014/1092-PC

Ergonomie práce pro pracovníky v
sociálních službách

26

Dr. Ing. Jiří Staněk

27

2015/0170PC/SP

Prevence ohrožení syndromem vyhoření
- úvod do problematiky

Petra
Bečvářová, DiS.
Mgr. et Bc.
Rostislav
Maceček

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

2015/0685-PC

Vybrané otázky z praxe v opatrovnictví z
pohledu sociálních služeb

Mgr. Barbora
Rittichová

vyhovuje

28

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

2015/0684-SP

Vybrané otázky z praxe veřejného
opatrovníka

Mgr. Barbora
Rittichová

vyhovuje

29

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

2015/1131PC/SP/PP

Úvod do problematiky duševní hygieny
pracovníků přímé péče v sociálních
službách

PhDr. Jitka
Crhová

vyhovuje

30

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

2015/0922PC/SP/PP

Paliativní péče - úvod do problematiky
doprovázení umírajících a podpory jejich
blízkých

Bc. Blanka
Miličková

vyhovuje

31

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

2015/0921PC/SP/PP

Fenomén smrti, důstojné umírání v
domovech pro seniory

Bc. Blanka
Miličková

vyhovuje

32

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

2015/1130PC/SP/PP

Emoce a základní možnosti jejich
zvládání v rámci péče o seniory

Mgr. Jana Černá

vyhovuje

2014/0613-VP

Facilitace - nástin možností jejího využití
v rámci sociálních služeb

2014/0612-VP

Mediace - nástroj sociální práce?

2012/1410-SP

Opatrovník

Mgr. Jiří
Kocourek
Mgr. Jiří
Kocourek
Mgr. Barbora
Rittichová

vyhovuje

vyhovuje

35

Institut Bernarda
Bolzana, v.o.s.
Institut Bernarda
Bolzana, v.o.s.
Institut Bernarda
Bolzana, v.o.s.

36

JOB - spolek pro
inovace

2015/0245PC/SP/PP

Úvod do umění vedení rozhovoru v
pomáhajících profesích

Bc. Miroslav
Zavadil

vyhovuje

37

JOB - spolek pro
inovace

2015/0243PC/SP/PP

Umění vedení rozhovoru v pomáhajících
profesích - rozšiřující profesní kurz

Bc. Miroslav
Zavadil

vyhovuje

2015/0025-PK

Etika činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a důstojnost, Úvod
do psychologie, psychopatologie,
somatologie, Psychologie v komunikaci,
rozvoj komunikačních dovedností,
asertivita, Úvod do problematiky
zdravotního postižení, Prevence týrání a
zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby, Základy
péče o nemocné, základy hygieny,
psychosociální aspekty chronických
onemocnění, Základy péče o nemocné,
základy hygieny, psychosociální aspekty
chronických onemocnění, Základy péče o
domácnost a pomoc v přirozeném
prostředí

Bc. Lada
Kučerová

vyhovuje

2015/0025-PK

Úvod do psychologie, psychopatologie,
somatologie, Úvod do problematiky
zdravotního prostředí, Základy péče o
nemocné, základy hygieny,
psychosociální aspekty chronických
onemocnění

Mgr. Ivana
Peřinová

vyhovuje

2015/0025-PK

Úvod do psychologie, psychopatologie,
somatologie, Úvod do problematiky
zdravotního prostředí, Základy péče o
nemocné, základy hygieny,
psychosociální aspekty chronických
onemocnění

Mgr. Radka
Procházková

vyhovuje

33
34

38

39

40

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

41

42

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

2015/0025-PK

Sociálně právní minimum, základy
ochrany zdraví, Standardy kvality
sociálních služeb, Etika činnosti
pracovníka v sociálních službách, lidská
práva a důstojnost, Metody sociální
práce, Úvod do psychologie,
psychopatologie, somatologie,
Psychologie v komunikaci, rozvoj
komunikačních dovedností, asertivita,
Základy prevence vzniku závislosti osob
na sociální službě, Krizová intervence,
Prevence týrání a zneužívání osob,
kterým jsou poskytovány sociální služby,
Aktivizační techniky, vzdělávací a
výchovné techniky, základy pedagogiky
volného času

Mgr. et Mgr.
Lenka
Javůrková

vyhovuje

2015/0025-PK

Sociálně právní minimum, základy
ochrany zdraví, Standardy kvality
sociálních služeb, Etika činnosti
pracovníka v sociálních službách, lidská
práva a důstojnost, Metody sociální
práce, Úvod do psychologie,
psychopatologie, somatologie,
Psychologie v komunikaci, rozvoj
komunikačních dovedností, asertivita,
Základy prevence vzniku závislosti osob
na sociální službě, Krizová intervence,
Prevence týrání a zneužívání osob,
kterým jsou poskytovány sociální služby,
Aktivizační techniky, vzdělávací a
výchovné techniky, základy pedagogiky
volného času

Bc. Kateřina
Šíblová

vyhovuje

Mgr. Lucie
Pavelková

vyhovuje

43

MARLIN, s. r. o.

2015/0025-PK

Úvod do psychologie, psychopatologie,
somatologie, Úvod do problematiky
zdravotního prostředí, Základy péče o
nemocné, základy hygieny,
psychosociální aspekty chronických
onemocnění

44

Mgr. Martina
Stehlíková

2015/1245PC/SP/VP/PP

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

Eva Uherková

vyhovuje

45

Mgr. Martina
Stehlíková

2015/1240PC/SP/VP/PP

Aktivizační činnosti seniorů v zařízeních
sociálních služeb

Mgr. Oldřich
Müller, Ph.D.

vyhovuje

46

Mgr. Martina
Stehlíková

2015/1241PC/SP/VP/PP

Možnosti sociálně zdravotní podpory a
péče o klienty s handicapem

Mgr. Renata
Bělohlávková

vyhovuje

47

Mgr. Martina
Stehlíková

2015/1245PC/SP/VP/PP

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

Bc. Renata
Vidrasová

vyhovuje

48

Národní Vzdělávací
Agentura, s.r.o.

2013/1230-PK

Základy komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností, asertivita,
metody alternativní komunikace

Bc. Andrea
Dunděrová

vyhovuje

49

PhDr. Václava
Hořavová

2015/0181PC/SP

Práva dětí a jejich rodičů - úvod do
problematiky

JUDr. Renata
Šínová

vyhovuje

50

PhDr. Václava
Hořavová

2014/1385PC/SP

Sociálně právní ochrana dětí - úvod do
problematiky

PhDr. Lenka
Průšová

zamítnuto

2014/1385PC/SP

Sociálně právní ochrana dětí - úvod do
problematiky

PhDr. Alena
Plšková

zamítnuto

52

PhDr. Václava
Hořavová
Pohoda - společnost
pro normální život
lidí s postižením, o.
p. s.

2014/1188PC/SP/PP

Tanečně – pohybová aktivizace seniorů a
lidí s demencí

MgA. et. Mgr.
Helena
Bezděková

vyhovuje

53

Pohoda - společnost
pro normální život

2014/0377PC/SP/PP

Uvolnění napětí a využití relaxačních
technik při práci s klientem

Bc. et. Mgr.
Lucie

vyhovuje

51

lidí s postižením, o.
p. s.

Lauermanová
Základy práce s dítětem v krizi v kontextu
sociálních služeb

Mgr. Martina
Tichá

vyhovuje

Rozum a Cit, z.s.

2012/1173PC/SP/VP

Jak facilitovat případovou konferenci pětidenní tréninkový výcvik

PhDr. Dana
Rabiňáková

vyhovuje

Rozum a Cit, z.s.

2012/1173PC/SP/VP

Jak facilitovat případovou konferenci pětidenní tréninkový výcvik

Mgr. Lucie
Salačová

vyhovuje

57

Rozum a Cit, z.s.

2012/1173PC/SP/VP

Jak facilitovat případovou konferenci pětidenní tréninkový výcvik

Martina Smutná

vyhovuje

58

Sociální agentura,
o.s.

2013/0187PC/SP/VP

Standard kvality č. 14 - Nouzové a
havarijní situace

59

Sociální agentura,
o.s.

2013/0187PC/SP/VP

Standard kvality č. 14 - Nouzové a
havarijní situace

Mgr. Dana
Pivrncová
Bc. Mgr.
Ladislava
Vopatová

2013/0756SP/VP

Standard kvality č. 9 - Personální a
organizační zajištění sociální služby,
Standard č. 10 - Profesní rozvoj
zaměstnanců

Mgr. Dana
Pivrncová

vyhovuje

61

Sociální agentura,
o.s.

2013/0756SP/VP

Standard kvality č. 9 - Personální a
organizační zajištění sociální služby,
Standard č. 10 - Profesní rozvoj
zaměstnanců

Bc. Mgr.
Ladislava
Vopatová

vyhovuje

62

Sociální agentura,
o.s.

2012/1243PC/SP/VP

Standard kvality č. 5 - Úvod do
problematiky individuálního plánování
průběhu sociální služby

Bc. Mgr.
Ladislava
Vopatová

vyhovuje

63

Sociální agentura,
o.s.

2014/0616PC/SP/PP

Úvod do standardů kvality č. 3 a 4 Jednání se zájemcem o sociální službu;
Smlouva o poskytnutí sociální služby

Bc. Mgr.
Ladislava
Vopatová

vyhovuje

64

Sociální agentura,
o.s.

2012/0868PC/SP/VP

Standard kvality č. 2 - Ochrana práv
klientů sociálních služeb

65

Sociální agentura,
o.s.

2012/0868PC/SP/VP

Standard kvality č. 2 - Ochrana práv
klientů sociálních služeb

Mgr. Dana
Pivrncová
Bc. Mgr.
Ladislava
Vopatová

2014/1369SP/VP

Zákon o sociálních službách a sociální
služby zaměřené na řešení nepříznivé
sociální situace rodin s dětmi. Kvalita v
sociálních službách v návaznosti na
případový proces.

54
55
56

60

66

REMEDIUM Praha
o.p.s.

Sociální agentura,
o.s.

SocioFactor s.r.o.

2015/0865-SP

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

Mgr. Jaroslava
Krömerová

vyhovuje

2014/1369SP/VP

Etika práce terénního pracovníka.
Praktické nácviky se supervizní reflexí
zeměřené na konkrétní situace při práci s
rodinou.

PhDr. Aleš Musil

vyhovuje

2015/0980PC/SP

Etika v péči o klienty v zařízení sociálních
služeb – úvod do problematiky

Mgr. Jaroslava
Krömerová

vyhovuje

Sociálně právní minimum

Ing. Eva
Čajanová

zamítnuto

67

SocioFactor s.r.o.

68

69

SocioFactor s.r.o.
Střední škola
technická,
gastronomická a
automobilní
Chomutov

70

Velký vůz Sever

2013/0733PC/SP

Průvodce ohroženého dítěte - metoda My
backpack

Mgr. Lucie
Mucalová

vyhovuje

Velký vůz Sever

2013/0734PC/SP

Efektivní komunikace a rodinná
diagnostika pro pracovníky sociálněprávní ochrany

Mgr. Lucie
Mucalová

vyhovuje

Velký vůz Sever

2013/0734PC/SP

Efektivní komunikace a rodinná
diagnostika pro pracovníky sociálněprávní ochrany

PhDr. Jan
Vyhnánek

vyhovuje

Velký vůz Sever

2013/0872PC/SP

Narativní práce s dětským traumatem

Mgr. Lucie
Mucalová

vyhovuje

Velký vůz Sever

2015/1031PC/SP/VP/PP

Obrana proti manipulaci

Mgr. Lucie
Mucalová

vyhovuje

Velký vůz Sever

2015/0237PC/SP/VP/PP

Problematika příbuzenské pěstounské
péče

Mgr. Lucie
Mucalová

vyhovuje

71
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73
74
75

2014/1163-PK

Problematika příbuzenské pěstounské
péče

PhDr. Jan
Vyhnánek

vyhovuje

Základy facilitace

Mgr. Lucie
Mucalová

vyhovuje

Zvládání náročných situací v komunikaci

Mgr. Lucie
Mucalová

vyhovuje

Zvládání náročných situací v komunikaci

Bc. Pavel
Kalpakcis

vyhovuje

Zážitková pedagogika ve vzdělávání v
sociálních službách

Mgr. Lucie
Mucalová

vyhovuje

2012/1274PC/SP

Základy vedení rozhovoru s dítětem

Mgr. Lucie
Mucalová

vyhovuje

Velký vůz Sever

2012/1274PC/SP

Základy vedení rozhovoru s dítětem

PhDr. Jan
Vyhnánek

vyhovuje

Vzdělávací centrum
Turnov, o.p.s.

2013/1066PC/SP/PP

Psychiatrické minimum

MUDr. Jana
Kubánková

vyhovuje

Velký vůz Sever

2015/0237PC/SP/VP/PP

Velký vůz Sever

2012/1275PC/SP

Velký vůz Sever

2014/1240PC/SP/VP/PP

Velký vůz Sever

2014/1240PC/SP/VP/PP

80

Velký vůz Sever

2015/1030PC/SP/VP/PP
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Velký vůz Sever

82
83

76
77
78
79

