Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 52
konané dne 5. 5. 2016

Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, 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, Ing. Václav Váňa, PhDr. Melanie Zajacová, PhDr. Pavel Zikl Ph.D., Mgr. Petra Zimmelová
Ph.D.

Omluveni: PhDr. Marie Hermanová, Mgr. Kristýna Kotalová, Mgr. David Pospíšil, PhDr. Radek Suda

Program:

1) Přivítání členů Akreditační komise MPSV (AK MPSV), představení nového člena AK MPSV Ing. Václava
Váni, zástupce Asociace krajů ČR a zahájení jednání.
2) Aktuální informace k agendě akreditací.
3) Informace o výsledcích distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených v rámci 51. kola
akreditačního řízení členy AK MPSV (celkem 128 doplnění).
Projednání žádostí o akreditaci doplněných žadatelem na základě usnesení a hodnocených členy AK :


Evid. č. 15/1338 - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do komunikace
s osobami s duševním onemocněním (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)



Evid. č. 15/1339 – Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do
komunikace s osobami se zdravotním postižením zrakovým (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)



Evid. č. 15/1340 - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do komunikace
s osobami se zdravotním postižením mentálním a poruchou autistického spektra (Zimmelová Petra, Mgr.
Ph.D.)



Evid. č. 15/1341 - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do komunikace
s osobami se zdravotním postižením tělesným (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)



Evid. č. 16/0064 - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do systému
služeb podpory pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)



Evid. č. 16/0182 - Rozvojka, z. s.: Case management v pomáhajících profesích (Zimmelová Petra, Mgr.
Ph.D.)



Evid. č. 16/0183 - Rozvojka, z. s.: Paměť a její trénink u seniorů (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)



Evid. č. 16/0184 – Rozvojka, z. s.: Timemanagement v pomáhajících profesích (Zimmelová Petra, Mgr.
Ph.D.)



Evid. č. 16/0113 - Gaudia Institut, s.r.o.: Účinné dovednosti k prevenci syndromu vyhoření (PhDr. Marie
Hermanová)



Evid. č. 16/0028 – RNDr. Renata Svobodová: Úvod do koučinku pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
(Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)

4) Projednání stanovisek členů AK MPSV k žádostem o akreditaci vzdělávacích programů předložených
k projednání v 52. kole akreditačního řízení MPSV (304 žádostí).
5) Informace o projednání žádostí o doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů v rámci
52. akreditačního řízení (42 žádostí).

6) Závěr jednání
Usnesení:
1) Akreditační komise MPSV (AK MPSV) bere na vědomí informaci o jmenování člena AK MPSV Ing.
Václava Váni, zástupce Asociace krajů ČR a o současné situaci v agendě akreditací.
2) AK MPSV souhlasí s návrhem MPSV, aby hodnotitelé vkládali požadavky na doplnění žádostí o akreditaci
vzdělávacích programů v rámci své odborné činnosti přímo do usnesení o přerušení správního řízení, a to
do doby zahájení fungování nového informačního systému AKRIS. V případě technických potíží budou
členové AK kontaktovat sekretariát AK.
3) AK MPSV bere na vědomí výsledky distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených
v rámci 51. kola akreditačního řízení členy AK MPSV (celkem 128 doplnění).
AK MPSV po projednání žádostí doplněných na základě usnesení doporučuje/nedoporučuje akreditaci
vzdělávacích programů navržených k zamítnutí:


Evid. č. 15/1338 - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do komunikace
s osobami s duševním onemocněním (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)
doporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0



Evid. č. 15/1339 – Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do
komunikace s osobami se zdravotním postižením zrakovým (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)
doporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0



Evid. č. 15/1340 - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do komunikace
s osobami se zdravotním postižením mentálním a poruchou autistického spektra (Zimmelová Petra, Mgr.
Ph.D.)
doporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0



Evid. č. 15/1341 - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do komunikace
s osobami se zdravotním postižením tělesným (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)
doporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0



Evid. č. 16/0064 - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.: Úvod do systému
služeb podpory pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)
doporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0



Evid. č. 16/0182 - Rozvojka, z. s. : Case management v pomáhajících profesích (Zimmelová Petra, Mgr.
Ph.D.)
doporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0



Evid. č. 16/0183 - Rozvojka, z. s. : Paměť a její trénink u seniorů (Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.)
doporučujee akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0



Evid. č. 16/0184 – Rozvojka, z. s.: Timemanagement v pomáhajících profesích (Zimmelová Petra, Mgr.
Ph.D.)
doporučuje akreditaci
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0



Evid. č. 16/0113 - Gaudia Institut, s.r.o.: Účinné dovednosti k prevenci syndromu vyhoření (PhDr. Marie
Hermanová) * hlasování proběhlo distančně ve dnech 11. až 16. 5. 2016:
doporučuje akreditaci

PRO:


10

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 6

Evid. č. 16/0028 – RNDr. Renata Svobodová: Úvod do koučinku pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
(Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.) * Žadatel ve stanovené lhůtě nezaslal doplnění žádosti, správní řízení bude
zastaveno usnesením dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004Sb., správní řád.

4)

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

5)

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

6)

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 17. 5. 2016

PhDr. Melanie Zajacová
místopředsedkyně Akreditační komise MPSV

Příloha č. 1: Vzdělávací programy hodnocené v 52. kole a projednané na řádném zasedání Akreditační
komise MPSV dne 5. 5. 2016

Č.

Název organizace
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Název programu
Význam a interpretace ekonomických informací pro
finanční řízení v oblasti sociálních služeb

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Aktuální legislativní změny v sociální oblasti - současné i
plánované
Komunikace v týmu pro pracovníky ze sociální oblasti

zamítnuto

vyhovuje

APROXY s.r.o.

Úvod do problematiky šikany a kyberšikany u dětí a
mladistvých
Sexualita seniorů

APROXY s.r.o.

Zásady poskytování první pomoci

Institut psychologických služeb, s. r. o.

Kurz Rorschachovy metody

Everesta, s.r.o.

Úvod do budování identity dítěte

Everesta, s.r.o.

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí v praxi - rozvody,
nestabilní rodina a důsledky pro dítě

1
2
3

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

4
5
6
7
8
9

Hodnocení
zamítnuto

zamítnuto

vyhovuje
doplnit
zamítnuto
vyhovuje
vyhovuje

Donasy s.r.o.
10
Marba s.r.o.
11
Šarlota Care s.r.o.
12
13

Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR
Sociální agentura, o.p.s.

14
15

Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro
zájmové a další vzdělávání
Amazonit consulting s.r.o.

Česká asociace streetwork, z.s.

Zaznamenávání individuálního plánování

Česká asociace streetwork, z.s.

Kontakt s klientem se specifickými potřebami

PWB hb s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Peoplesource v.o.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Peoplesource T&C s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

proFem - Konzultační středisko pro ženské
projekty, o.p.s.

Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu
domácího a sexuálního násilí

proFem - Konzultační středisko pro ženské
projekty, o.p.s.
proFem - Konzultační středisko pro ženské
projekty, o.p.s.

Úvod do problematiky zákona o obětech trestné činnosti
pro sociální pracovníky
Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a
poskytování peněžité pomoci státem pro poskytovatele
sociálních služeb
Úvod do problematiky trestního řízení v kontextu
domácího násilí
Vést nebo koučovat?

17

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

proFem - Konzultační středisko pro ženské
projekty, o.p.s.
POHODA - společnost pro normální život lidí s
postižením, o.p.s.
POHODA - společnost pro normální život lidí s
postižením, o.p.s.
Spolek PRIDE-CZ

36

Alzheimerova choroba a co dál?

KUSTOD s.r.o.

Základy krizové intervence a její východiska

KUSTOD s.r.o.

Předlékařská první pomoc

Ing. Magdaléna Stará

Vybrané otázky k úhradám za poskytování sociálních
služeb
Zákon o sociálních službách – úvod do problematiky

Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.

Komunikace a spolupráce s rodinami uživatelů
sociálních služeb
Motivační rozhovory - základy úspěšného jednání s
klientem vedoucí ke změně i prevence syndromu
vyhoření sociálního pracovníka
Systém náhradní rodinné péče z pohledu oddělení
sociálně-právní ochrany dětí obecního a krajského
úřadu
Střídavá výchova - úvod do problematiky

Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.

Sociálně-právní ochrana dětí - úvod do problematiky

Štěpánka Sekerková Ticová

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Fakta s.r.o.

Úvod do tématu rizikoví rodiče, rizikové děti

Kalis, s. r. o.

Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované

Proutek, občanské sdružení

Výběr, zaškolování a hodnocení pracovníků v sociálních
službách
Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních
služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat?

37
Dobrá rodina o.p.s.
38
Dobrá rodina o.p.s.
39
40
41
42
43
44
45
Proutek, občanské sdružení
46
47
48
49
50

vyhovuje
zamítnuto
doplnit
doplnit
doplnit
doplnit
zamítnuto
zamítnuto
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje

doplnit
MiniPRIDE - týmová spolupráce

KUSTOD s.r.o.

Mgr. Jana Fišerová

vyhovuje

zamítnuto

Základy psychohygieny v pomáhajících profesích

Ing. Magdaléna Stará

vyhovuje

Téma sexuality v pomáhajících profesích

KUSTOD s.r.o.

35

vyhovuje

doplnit

Česká asociace streetwork, z.s.

Ing. Simona Sedláčková

vyhovuje

zamítnuto
Úvod do problematiky etiky a lidských práv v sociálních
službách
Zahradní terapie - úvod pro pracovníky sociálních služeb
Zvládání a prevence stresu a syndromu vyhoření v praxi
sociálních pracovníků
Úvod do problematiky sociální práce a kompetencí
sociálních pracovníků
Klient nemá zakázku

16

18

Vhled do problematiky práce s lidmi s mentálním
postižením
Intenzivní prožitkový výcvik v metodách a technikách
sociální práce
Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních
službách
Specifika komunikace s osobami seniorského věku

Proutek, občanské sdružení

Praktická škola managementu v sociálních službách

Proutek, občanské sdružení

Jak vést rozhovor v sociálním poradenství

Proutek, občanské sdružení

Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu

La Strada Česká republika, o.p.s.

Úvod do problematiky obchodování s lidmi

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
zamítnuto
doplnit
doplnit
doplnit

vyhovuje

doplnit
vyhovuje
zamítnuto
vyhovuje
doplnit
doplnit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit

51
52
53
54

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální
Olomouc
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální
Olomouc
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální
Olomouc

Jak podpořit člověka slovem, vést dialog

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální
Olomouc
Ledovec, z.s.

Úvod do sociální práce s cizinci - interaktivní seminář

55
Mgr. Iveta Šůstková
56
Mgr. Iveta Šůstková
57
58

59
60
61
62

Mgr. Iveta Šůstková

Pracovník v sociálních službách

Diakonická akademie s. r. o.

Písemné vyřizování stížností uživatelů služeb

Diakonická akademie s. r. o.

Základy komunikace s lidmi s mentálním postižením

Diakonická akademie s. r. o.

Úvod do problematiky první pomoci v sociálních
službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Fokus Praha, o.s.
Déčko Liberec z.s.

66
67
68
69
70
71
72

Déčko Liberec z.s.
Déčko Liberec z.s.

Úvod do metod sociální práce

Aspekt z.s.

Strategie a techniky v poradenství

Patronka, z.s.

Inspekce sociální služby – praktický průvodce

Patronka, z.s.

Práva uživatelů – konkrétní situace v praxi

REMEDIUM Praha o.p.s.

Základy sebe/řízení a sebe/reflexe v sociálních službách

Meridiem o.p.s.

Důstojná péče o nemocného s Parkinsonovou nemocí

Meridiem o.p.s.

Mgr. Miroslav Snášel

Důstojná péče o nemocného s Alzheimerovou nemocí pokračující kurz
Existenciální potřeby umírajícího se zaměřením na
význam truchlení u pozůstalých (uvedení do
problematiky)
Neverbální komunikace se zaměřením na projevy emocí
v oblasti obličeje a možnosti využití v sociálních
službách
Biografie člověka s prvky sebereflexe (praktická část)

Slezská diakonie

Komunikace s lidmi s duševním onemocněním

MAVO s.r.o.
MAVO s.r.o.

Specifika práce, komunikace a plánování s klientem s
Alzheimerovou chorobou
Základy krizové intervence v kontextu sociálních služeb

REMISVIT, z.ú.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků

Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa
vnitřních pravidel

73
Mgr. Miroslav Snášel
74
Mgr. Miroslav Snášel
75
76
77
78
79
80

81

82

83

84

85

86

87

vyhovuje

zamítnuto
doplnit
doplnit
doplnit

doplnit
Individuální plánování v sociálních službách

Dluhové poradenství II - prohlubování finanční
gramotnosti občanů
Úvod do jógy a dalších uvolňovacích technik

65

vyhovuje

doplnit
Kurz osobních a profesních kompetencí pro zdravotní
sestry
Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování
sociální služby
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby
Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková
organizace
Mgr. Monika Langová

63
64

doplnit
Zvládání jazykové a kulturní bariéry při práci s klienty z
cizích zemí
Nejčastější dilemata sociální práce s cílovou skupinou
cizinci a azylanti a jejich řešení

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
zamítnuto
zamítnuto
doplnit
zamítnuto
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
doplnit

vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
zamítnuto
zamítnuto
zamítnuto

vyhovuje
Aktivizace seniorů - teorie a praxe
vyhovuje
Specifika komunikace s klientem v sociálních službách
vyhovuje
Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb
vyhovuje
Prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních
službách
vyhovuje
Práce s emocemi v sociálních službách
vyhovuje
Standardy kvality v sociálních službách
vyhovuje

88

89

90

91
92
93
94

Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
NADĚJE

Ochrana lidských práv v pobytových a sociálních
službách

NADĚJE

Etická dilemata v péči o seniory - úvod do problematiky

Komuniké, o. p. s.

Nefarmakologické přístupy ke klientům s demencí

Komuniké, o. p. s.
Komuniké, o. p. s.

Základy sebeobrany v terénu pro pracovníky
pomáhajících profesí
Základy krizové intervence

Komuniké, o. p. s.

Základy asertivity v pomáhající profesi

Komuniké, o. p. s

Základy aktivního naslouchání v praxi

Komuniké, o. p. s.

Úvod do problematiky řešení konfliktů a vyjednávání se
zaměřením na praxi
Úprava výchovy dítěte po rozvodu - střídavá péče

95
96
97
98
99
100

PhDr. Václava Hořavová

103
104
105
106
107
108

111

114
115

Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní
seminář)
Pětidenní intenzivní kurz pro tlumočníky českého
znakového jazyka
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby
Role klíčového pracovníka v sociálních službách

SocioFactor s.r.o.

Případová konference I - úvod do problematiky

SocioFactor s.r.o.

Základní vhled do problematiky vývojových poruch dětí porucha autistického spektra

SocioFactor s.r.o.

Efektivní komunikace s klientem v sociálních službách

NTI - consulting, s.r.o.

Prohlubující trénink prezentačních dovedností

NTI - consulting, s.r.o.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Prohlubující trénink komunikačních dovedností pro práci
s uživateli sociální služby
Syndrom CAN u dětí

Mgr. Soňa Lenobelová

Etika v sociálních službách

Employment Service, a.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Employment Service, a.s.

Komunikace klíčového pracovníka s uživateli sociálních
služeb a jejich rodinou
Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních
službách a sociální pracovníky
Etický kodex v sociálních službách, syndrom vyhoření a
psychohygiena pracovníka

116
Employment Service, a.s.
117
Employment Service, a.s.
118
119
120
121
122
123
124

Základy první pomoci

ADAMUS s.r.o.

Komunikace jako základ vztahu v péči o seniora

ADAMUS s.r.o.

Praktická aktivizace seniorů v sociálních službách

ADAMUS s.r.o.

Souvislosti sociální a zdravotní péče o seniora

bfz o.p.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Mgr. Martina Stehlíková

Sociologické minimum pro pracovníky přímé péče

Mgr. Martina Stehlíková

Pocity osamělosti seniorů v sociálních zařízeních a
možnosti pomoci
Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních
sociálních služeb
Intimita seniorského věku v zařízeních sociálních služeb

Mgr. Martina Stehlíková
126
Mgr. Martina Stehlíková

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
doplnit
doplnit
vyhovuje
doplnit
doplnit

Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování
sociální služby
Evaluace v sociálních službách – vhled do problematiky

ADAMUS s.r.o.

125

127

vyhovuje
Kvalita v sociálních službách

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o.p.s.
Pevnost - České centrum znakového jazyka,
z.ú.
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín
o.p.s.
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín
o.p.s.
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín
o.p.s.
SocioFactor s.r.o.

112
113

vyhovuje
Socializační program - příprava klienta na život mimo
ústavní zařízení - chráněné a podporované bydlení

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

109
110

vyhovuje
Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou
demence v sociálních službách

PhDr. Václava Hořavová
101
102

vyhovuje
Zákon o sociálních službách v aktuálním znění

doplnit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
doplnit
doplnit
vyhovuje
zamítnuto
doplnit
zamítnuto
zamítnuto
zamítnuto
vyhovuje
zamítnuto
zamítnuto
vyhovuje
zamítnuto
doplnit
vyhovuje
doplnit

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační
prostředek pro seniory s demencí a jejich pečující

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Základy praktické etiky

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení
s.r.o.
DOMOVINKA ADP s.r.o.

Zvládání psychické zátěže - syndrom vyhoření

128
129
130
131
132

EDUPOL, v. o. s.
EDUPOL, v. o. s.

133
134

EDUPOL, v. o. s.
Společnost Podané ruce o.p.s.

135
Společnost Podané ruce o.p.s.
136
Společnost Podané ruce o.p.s.
137
138

140

147
148
149
150
151
152

155

SCA Hygiene Products, s.r.o.

Úvod do ošetřovatelské péče o uživatele s inkontinencí

SCA Hygiene Products, s.r.o.

Úvod do problematiky kvality života v paliativní péči s
důrazem na uživatele s inkontinencí

Benepal, a.s.

Rizika v sociálních službách při péči s uživateli

Benepal, a.s.
Benepal, a.s.

Problematika zdravotního postižení včetně zážitkového
semináře
Využití přístupu a metod v sociální práci

Benepal, a.s.

Respektující výchova a rodičovství - práce s rodiči

Benepal, a.s.

Sanace rodiny z pohledu sociálního pracovníka

Benepal, a.s.

Úvod do problematiky sanace rodiny

Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky

Základy obecné psychologie pro pracovníky sociálních
služeb
Úvod do problematiky psychických poruch a problémů
pro pracovníky sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky
Jihočeská rozvojová o.p.s.

Základy psychologie osobnosti pro pracovníky
sociálních služeb
Úvod do problematiky pěstounské péče na přechodnou
dobu - pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi.

ORKAM Plzeň, s.r.o.

Zákon o sociálních službách

RZP Academy, s.r.o.

Základy první pomoci

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

Bezpečnostní politika a predikce kriminality s využitím
moderních IT technologií
Individuální přístup ke klientovi – práce se životním
příběhem klienta (seniora)
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně
nemocným, jejich blízkým a pozůstalým

156
Zřetel, s.r.o.
157
Zřetel, s.r.o.
158
Zřetel, s.r.o.
159
Zřetel, s.r.o.
160
Zřetel, s.r.o.
161
Bílý kruh bezpečí, z.s.
162
Bílý kruh bezpečí, z.s.
163
Bílý kruh bezpečí, z.s.
164
165

Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a
mládeži
Úvod do první pomoci při šikanování v pomáhajících
profesích
Představení psychologického přístupu M. H. Ericksona
pro poradenské pracovníky

Úvod do komunikace s uživateli zdravotně sociálních
zařízení s důrazem na uživatele s inkontinencí

153
154

vyhovuje

SCA Hygiene Products, s.r.o.

145
146

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního
prostředí
Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou

Hra na hraně – program zaměřený na prevenci
gamblingu
Základy psychopatologie pro nepsychiatry

143
144

zamítnuto

Společnost Podané ruce o.p.s.

141
142

doplnit

Základy etopedie a její využití v sociální práci

Gaudia Institut, s.r.o.

EDUCO CENTRUM s.r.o.

doplnit

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních
službách
Koučovací přístup v praxi sociální práce I.

Společnost Podané ruce o.p.s.

139

vyhovuje

Sebepoznání a seberozvoj jako východisko pro práci
sociálního pracovníka
Psychohygiena a sebereflexe v profesi sociálního
pracovníka
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních
službách
Další profesní kurz rozšiřující - Telefonická krizová
pomoc se zaměřením na pomoc obětem trestných činů,
násilí a domácího násilí
Další profesní kurz rozšiřující - Telefonická krizová
pomoc se zaměřením na vymáhání náhrady škody,
peněžitou pomoc od státu a občanskoprávní minimum
Další profesní kurz rozšiřující - Telefonická krizová
pomoc se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti, pomoc
linky 116 006 a na fáze trestního řízení.
Základy manipulace s imobilním klientem

vyhovuje

vyhovuje
doplnit
doplnit
vyhovuje
doplnit
doplnit
doplnit
zamítnuto
doplnit
zamítnuto
doplnit
zamítnuto
doplnit
doplnit
doplnit
doplnit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
doplnit
zamítnuto
vyhovuje
vyhovuje
zamítnuto
zamítnuto
vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje

166

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Úvod do sociální práce s uživateli bez přístřeší

EDUCO CENTRUM s.r.o.

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Úvod do sociální práce s rodinami ohroženými sociálním
vyloučením
Úvod do sociální práce s uživateli ohroženými
závislostmi
Personální minimum pro vedoucí pracovníky v soc.
službách
Základní "desatero" pro manažera sociálních služeb

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Výcvik v individuálním plánování

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Diecézní charita Brno

Základní techniky vedení lidí, motivace a týmová
spolupráce
Psychologické minimum pro pracovníky v sociálních
službách
Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné
roztroušenou sklerózou
Arteterapie a artefiletika

Diecézní charita Brno

Důstojnost v nemoci a umírání

Diecézní charita Brno

Komunikace s umírajícími a jejich rodinami

Diecézní charita Brno

Workshop: Řešení případových studií a dobrá praxe v
projektovém řízení
Workshop - praktické kapitoly ze systemické
psychoterapie
Workshop: Základy komunikace s osobami se
zdravotním postižením
Workshop: Uzdravující příběh. Základy narativních
technik práce s klientem
Workshop: Trénování paměti

167
EDUCO CENTRUM s.r.o.
168
EDUCO CENTRUM s.r.o.
169
170
171
172
Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.
173
Oblastní charita Červený Kostelec
174
175
176
177
178
Diecézní charita Brno
179
Diecézní charita Brno
180
Diecézní charita Brno
181
182

Diecézní charita Brno
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Základy komunikace s klientem s mentálním postižením
a s autistickým klientem
Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Sebepoznání - nástroj pro zodpovědnou sociální práci

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Komunikace s agresivním klientem

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Výcvik krizové intervence

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Úvod do krizové intervence

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Základy právní způsobilosti a opatrovnictví v soc.
službách
Úvod do metody zvládání konfliktů v sociální práci

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Úvod do sociální patologie

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Úvod do sociální práce s uživateli ohroženými
závislostmi
Prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Základy motivace a sebemotivace

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Úvod do sociální práce s uživateli bez přístřeší

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Základy komunikace s nemotivovaným klientem soc.
služeb
Obrana proti manipulaci

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

198
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů
199
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů
200
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů
201
202

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů
Mgr. Jaroslava Slaná
SEDUCA-CZE s.r.o.

Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální
služby I
Péče o imobilní klienty v podmínkách sociálních služeb

SEDUCA-CZE s.r.o.

Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem

SEDUCA-CZE s.r.o.

Péče o klienty s inkontinencí v podmínkách sociálních
služeb
Prevence infekčních onemocnění v podmínkách
sociálních služeb
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

203
204
205
206
SEDUCA-CZE s.r.o.
207
208

Úvod do sociální práce s rodinami ohroženými sociálním
vyloučením
Hranice a role v profesionálním vztahu - úvod do
problematiky
Základy finanční gramotnosti a dluhového poradenství v
soc. službách
Základy komunikace s klientem se zdravotním
postižením
Komunikační dovednosti v sociální práci

SEDUCA-CZE s.r.o.

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
doplnit
doplnit
doplnit
doplnit
vyhovuje
doplnit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
zamítnuto
zamítnuto
vyhovuje
zamítnuto
doplnit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit

209
210
211
212

Velký vůz Sever

Základy facilitace

Velký vůz Sever

Základy vedení rozhovoru s dítětem

Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací
centrum, z.ú.
Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací
centrum, z.ú.
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Základy facilitace

213
LLP Vision , s.r.o.
214
215

ROSA - centrum pro ženy,z.s.
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.

216
Mgr. Martina Stehlíková
217
218
219
220
221
222
223

225
226

232

EduGate s.r.o.

Úvod k aktivizačním programům

EduGate s.r.o.

Úvod k individuálnímu plánování v přímé péči

EduGate s.r.o.

Úvod k zásadám efektivní komunikace

EduGate s.r.o.

Úvod k týmové práci a spolupráci

Institut rovných příležitostí, z.ú.

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením klíč k řešení obtížné sociální situace klientů

PROGRESSIVE, o.p.s.

Kontakt s uživateli drog

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

Jazyková způsobilost v češtině

235

vyhovuje
vyhovuje
doplnit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
vyhovuje
zamítnuto

doplnit

Rodinné mosty, z.s.
Rodinné mosty, z.s.

Dítě jako oběť či pachatel trestného činu

Rodinné mosty, z.s.

Úvod do práce kurátora pro děti a mládež

Židovská obec v Praze

Úvod do problematiky využití kompenzačních pomůcek
při práci s klientem v domácím prostředí

Peoplesource v.o.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Peoplesource v.o.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

SEDUCA-CZE s.r.o.

Využití smyslové stimulace v podmínkách sociálních
služeb
Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních
služeb
Poskytování gerontopsychiatrické péče v podmínkách
sociálních služeb
Péče o klienty s demencí v podmínkách sociálních
služeb
Využití biografické anamnézy v podmínkách sociálních
služeb
Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální
služby II
Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální
služby III
Individuální plánování se zaměřením na děti a mládež

237
Mgr. Jaroslava Slaná
238
Mgr. Jaroslava Slaná
239
Mgr. Jaroslava Slaná
240
Mgr. Jaroslava Slaná
241
Mgr. Jaroslava Slaná
242
MARLIN, s.r.o.
MARLIN, s.r.o.
244
MARLIN, s.r.o.
MARLIN, s.r.o.
246
MARLIN, s.r.o.
247
MARLIN, s.r.o.
248
MARLIN, s.r.o.
249

vyhovuje

Syndrom ADHD/ADD a související poruchy chování úvod do problematiky
Úvod do domácího násilí v rodině

Mgr. Jaroslava Slaná

245

vyhovuje

zamítnuto

Rodinné mosty, z.s.

236

243

vyhovuje

Proměna současné rodiny - nová rizika a jejich vliv na
chování dítěte
Specifika komunikace v sociální práci s dítětem

233
234

Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči úvod do problematiky
Základy nedirektivní komunikace v krizové intervenci u
klientů seniorského věku v sociálních službách

Úvod k syndromu vyhoření a supervizi

229

231

doplnit
Základy právní praxe pro OSPOD při podávání návrhů
podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. ve
spojení s Občanským zákoníkem
Monitoring práv dětí s mentálním postižením v
institucích: teorie a praxe
Specifika práce s obětí domácího násilí

EduGate s.r.o.

Rodinné mosty, z.s.
230

doplnit

Dítě jako svědek - dítě jako oběť trestného činu

227
228

doplnit

Základy vedení rozhovoru s dítětem

Jan Müller

224

doplnit

Individuální plánování se zaměřením na osoby ohrožené
sociální exkluzí
Individuální plánování v praxi
Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v pomáhajících
profesích
Koučování jako účinný manažerský styl vedení v
sociálních službách
Orientace na výsledek jako účinný způsob plánování a
poskytování sociální služby
Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi

doplnit

doplnit
zamítnuto
zamítnuto
vyhovuje
zamítnuto
zamítnuto
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
doplnit
doplnit
doplnit
doplnit
doplnit
doplnit

250
251

MARLIN, s.r.o.

Sebeřízení při poskytování sociálních služeb

MARLIN, s.r.o.

Systemická sociální práce s rodinou

MARLIN, s.r.o.

Úvod do individuálního plánování se zaměřením na děti
a mládež
Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích

252
253

MARLIN, s.r.o.

Mgr. Pavla Stoklasová

Úvod do problematiky šikany v zařízeních sociálních
služeb
V hlavní roli emoce. Význam emoční inteligence v
sociálních službách.
Pracovník v sociálních službách

Mgr. Pavla Stoklasová

Základy komunikace s uživateli sociálních služeb

EDLiT s.r.o.

Komunikace s osobami zdravotně postiženými a v
seniorském věku - úvod do problematiky

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Konflikty a jejich zvládání

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Šikana v sociálních službách - úvod do problematiky

Česká společnost pro trénování paměti a
mozkový jogging - ČSTPMJ

Certifikovaný trenér paměti III. stupně - aktivizační
pracovník v sociálních službách

Česká společnost pro trénování paměti a
mozkový jogging - ČSTPMJ
Česká společnost pro trénování paměti a
mozkový jogging - ČSTPMJ
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO
EDUCATION, z.s.
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Certifikovaný trenér paměti II. stupně - aktivizační
pracovník v sociálních službách
Certifikovaný trenér paměti I. stupně - aktivizační
pracovník v sociálních službách
Zásady bezpečného chování BOZP a PO

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Nejčastější onemocnění ve stáří - úvod do problematiky

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Gerontologie, geriatrie, demence - úvod do problematiky

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Nozokomiální nákazy - úvod do problematiky

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Očkování - úvod do problematiky

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Průvodce Alzheimercentrem

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy právního minima pro manažera v soc. službách

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy poradenských dovedností zaměřených na
aktivizaci uživatele
Úvod do problematiky zanedbávaného dítěte

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Zákon o sociálních službách a sociální reforma

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy aktivačních, vzdělávacích a výchovných technik
u osob se zdravotním postižením a seniorů, včetně
tréninku paměti
Zásady změn v životním cyklu klienta s postižením

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky opatrovnictví

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Zásady příprav klientů z domovů pro osoby se
zdravotním postižením na proces transformace

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy péče o nemocné, včetně výživy, přípravy
pokrmů a péče o klienty s inkontinencí

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do otázek legislativy v oblasti poskytování
sociálních služeb
Úvod do problematiky zadluženosti a exekuce - příčiny a
základní pomoc

MARLIN, s.r.o.
254
Mgr. Jana Paloušková
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

284
285
286
287
288
289
PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
290

doplnit
doplnit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
zamítnuto
zamítnuto
doplnit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
zamítnuto

Počítačová způsobilost
zamítnuto
Emocionální nákaza
zamítnuto
Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete
svou paměť
Rodina z pohledu vztahu, typy rodinných koalic

doplnit
doplnit

Sestavení strukturovaného písemného textu
zamítnuto
Metody a formy ovlivňování a přesvědčování, využití v
sociální práci
Syndrom CAN – syndrom týraného, zneužívaného a
zanedbávaného dítěte
Definování vzdělávacích potřeb pěstounů

doplnit
doplnit
doplnit

Aktivizace seniorů s demencí - úvod do problematiky

vyhovuje
doplnit
doplnit
zamítnuto
zamítnuto
zamítnuto
doplnit
zamítnuto
zamítnuto
zamítnuto
zamítnuto

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
zamítnuto
vyhovuje
vyhovuje

291

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy standardů kvality č. 8, 11, 12 a 13

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
Bc. Martin Florián

Podpora sociálně vyloučených osob v nezaměstnanosti
a orientace na ÚP
Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka

Bc. Martin Florián

Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce

Bc. Martin Florián

Základy krizové intervence

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standardy kvality č. 9 a 10

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy standardů kvality č. 14 a 15

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy pracovního práva v sociální oblasti

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy spolupráce sociální služby a OSPOD

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy individuálního plánování s ohledem na proces
transformace
Zásady práce s klientem s rizikem chování

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

302
303

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

304

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
doplnit
vyhovuje
zamítnuto
vyhovuje
vyhovuje
zamítnuto

Základy gerontopsychiatrie - problematika psychických
poruch související s procesem stárnutí a stáří a péče o
lid s demencí
Úvod do problematiky psychiatrického minima

zamítnuto
zamítnuto

Úvod do problematiky procesu transformace v sociálních
službách

vyhovuje

Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané
na řádném zasedání dne 5. 5. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

1

Mgr. Martina Stehlíková

Poruchy socializace na pracovištích sociálních služeb

vyhovuje

2

Mgr. Martina Stehlíková

Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních I.

vyhovuje

3

Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s.

Specifika a náročnost práce s lidmi s duševním onemocněním
nebo s poruchami osobnosti

vyhovuje

DelpSys, s.r.o.

Základy ošetřovatelské péče a manipulačních technik pro
pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

Vzdělávání s.r.o.

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

vyhovuje

Vzdělávání s.r.o.

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

vyhovuje

7

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Mozkový jogging

8

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Přístup zaměřený na člověka - úvod do problematiky

MARLIN, s.r.o.

Bezpečnost na pracovišti - Evropský certifikát pro pracovníky
sociálních služeb

vyhovuje

MARLIN, s.r.o.

Hodnoty v sociálních službách - Evropský certifikát pro
pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

MARLIN, s.r.o.

Komunikace - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních
služeb

vyhovuje

MARLIN, s.r.o.

Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - Evropský
certifikát pro pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

MARLIN, s.r.o.

Porozumění roli pracovníka v sociálních službách - Evropský
certifikát pro pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

MARLIN, s.r.o.

Problematika týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

MARLIN, s.r.o.

Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro
pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

4
5
6

9
10
11
12
13
14
15

Hodnocení

vyhovuje
vyhovuje

16
MARLIN, s.r.o.

Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

17

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků
Úvod do případové supervize v kontextu sociální práce

vyhovuje

18

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání Úvod do supervize a možnosti jejího využití pro sociální
pedagogických pracovníků
pracovníky a pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

19

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků
Úvod do supervize vedení organizace v kontextu sociální práce

vyhovuje

Mgr. Iveta Šůstková

Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování průběhu
poskytování sociální služby

vyhovuje

21

Společnost Podané ruce o.p.s.

Teorie a praxe zážitkové pedagogiky II.

vyhovuje

22

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

Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik
psychohygieny

vyhovuje

23

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

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

vyhovuje

24

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

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

vyhovuje

25

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

26

Quip

Jak ustát manipulativní chování

Quip

Úvod do preterapie

28

bfz o.p.s.

Specifika péče o uživatele s diabetem (úvod do problematiky)

vyhovuje

29

M-CENTRUM, konzultační,
rekvalifikační a školící středisko

Hodnoty v sociálních službách - Evropský certifikát pro
pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

30

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - Evropský
certifikát pro pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

31

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

32

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Porozumění roli pracovníka v sociálních službách - Evropský
certifikát pro pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

33

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Bezpečnost na pracovišti - Evropský certifikát pro pracovníky
sociálních služeb

vyhovuje

34

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Komunikace - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních
služeb

vyhovuje

35

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Problematika týrání a zneužívání - Evropský certifikát pro
pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

36

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro
pracovníky sociálních služeb

vyhovuje

37

M-CENTRUM konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko

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

vyhovuje

RNDr. Renata Svobodová

Úvod do koučinku pro vedoucí pracovníky sociálních služeb

REMISVIT, z.ú.

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

vyhovuje

40

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

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

vyhovuje

41

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

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

vyhovuje

42

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

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

20

27

38
39

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

řízení zastaveno

vyhovuje

43

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

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

vyhovuje

44

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

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

vyhovuje

45

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

vyhovuje

46

EDliT Human o.p.s.

Psychiatrické minimum - úvod do problematiky

vyhovuje

47

EDLiT s.r.o.

Psychiatrické minimum - úvod do problematiky

vyhovuje

48

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

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

vyhovuje

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

vyhovuje

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.
Dobrá rodina o.p.s.

Právní úprava náhradní rodinné péče z pohledu sociálního
pracovníka

vyhovuje

51

Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR

Úvod do systému služeb podpory pracovního uplatnění osob se
zdravotním postižením

vyhovuje

52

Centrum pro rodinu a sociální péči
o.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

BDO Advisory s.r.o.

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách v medializaci, veřejném slyšení a sociální akci

vyhovuje

54

Tres consulting s.r.o.

Úvod do interkulturní vnímavosti

vyhovuje

55

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

56

NADĚJE

Jak spolu vycházet v týmu - úvod do problematiky

vyhovuje

57

NADĚJE

Psychiatrické minimum pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

58

NADĚJE

Specifika komunikace s klienty sociálních služeb

vyhovuje

59

NADĚJE

Úvod do komunikace s psychicky nemocnými klienty

vyhovuje

60

NADĚJE

Krizová intervence v praxi sociálních služeb

vyhovuje

61

NADĚJE

Základy práce se skupinou

vyhovuje

62

NADĚJE

Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb

vyhovuje

63

Náruč dětem z.s.

Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky

vyhovuje

64

MAVO s.r.o.

Dotyk jako forma empatie a komunikace

vyhovuje

65

MAVO s.r.o.

Ergoterapie a její využití v praxi

vyhovuje

66

MAVO s.r.o.

Etika práce v sociálních službách

vyhovuje

49

50

53

vyhovuje

67

Gaudia Institut, s.r.o.

Účinné dovednosti k prevenci syndromu vyhoření

vyhovuje

68

Benepal, a.s.

Základy duševní hygieny - psychologie v praxi

vyhovuje

69

Benepal, a.s.

Filosoficko-etické přístupy k lidské smrtelnosti a umírání

vyhovuje

Benepal, a.s.

Základní vhled do problematiky pervazivních vývojových poruch

71

Benepal, a.s.

Základy práce s agresivním klientem

vyhovuje

72

Benepal, a.s.

Základy psychologie zdraví

vyhovuje

73

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

Jak založit sociální podnik

vyhovuje

74

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

Úvod do sociálního podnikání

vyhovuje

75

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

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

vyhovuje

76

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Týmové dovednosti a koučování

77

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Vedení týmů

78

Mgr. Monika Langová

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

70

vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

79

vyhovuje

Mgr. Ludmila Lešková

Základy komunikačních dovedností s agresivním klientem

Mgr. Milena Mikulková

Příprava k mediaci v řešení (po)rozvodové situace

Mgr. Martina Stehlíková

Základy stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v
zařízeních sociálních služeb

vyhovuje

82

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

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

vyhovuje

83

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Důstojná smrt a umírání

84

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Motivace v práci s klientem v sociálních službách

85

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Osobnostní předpoklady pracovníka sociálních služeb v práci s
klientem

86

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Skupinová dynamika při práci se skupinou v sociálních službách

87

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Problematika komunikace s klienty s projevy agresivního chování

88

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Duševní hygiena a prevence stresu při práci v sociálních
službách

vyhovuje

89

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Úvod do syndromu vyhoření při práci s klientem v sociálních
službách

vyhovuje

90

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Týmová práce a spolupráce v pomáhajících profesích

91

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

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

vyhovuje

92

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

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

vyhovuje

93

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Stres a jeho role při vzniku syndromu vyhoření

94

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Vliv negativního myšlení a stresu na zdravotní stav pracovníků a
rizika vzniku syndromu vyhoření v pomáhajících profesích

95

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o.

Základy řešení konfliktů při práci s klientem v sociálních službách

96

Asociace pracovní rehabilitace ČR,
z.s.

Acceptance and commitment therapy (ACT) - základní
seznámení s terapeutickým nástrojem pro práci s klienty v
sociálních službách

97

Asociace pracovní rehabilitace ČR,
z.s.

Práce s výstupy z ergodiagnostiky pro sociální pracovníky

98

Arcidiecézní charita Praha

Prevence bolesti zad

99

Arcidiecézní charita Praha

Individuální plánování v domově pro seniory

vyhovuje

100

Arcidiecézní charita Praha

Osobní asistence u lidí s tělesným postižením

vyhovuje

101

Dr. Ing. Jiří Staněk

Úvod do problematiky vedení rozhovoru s klientem

vyhovuje

Bc. Vítězslav Král

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

vyhovuje

103

Jitka Suchá

Pohybové aktivity ve stáří

vyhovuje

104

Jitka Suchá

Aktivizační techniky pro seniory (úvod do problematiky)

vyhovuje

105

Jitka Suchá

Cvičení paměti u seniorů I.

vyhovuje

106

Rozvojka, z. s.

Case management v pomáhajících profesích

vyhovuje

107

Rozvojka, z. s.

Paměť a její trénink u seniorů

vyhovuje

108

Rozvojka, z. s.

Timemanagement v pomáhajících profesích

vyhovuje

Persefona z. s.

Oznamovací povinnost aneb povinnost vyplývající z trestního
zákoníku

vyhovuje

REMEDIUM Praha o.p.s.

Pokračovací telefonická krizová intervence v kontextu sociálních
služeb

vyhovuje

111

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

Problematika řešení konfliktních situací - uvedení do tématu

112

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

Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)

80

81

102

109
110

vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje

113

Rekvalifikační a informační centrum
s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

114

Litvínovská vzdělávací společnost
s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

115

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou supervize v sociální práci

vyhovuje

116

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou řešení konfliktů v sociální práci

vyhovuje

117

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou krizové intervence v sociální práci

vyhovuje

STŘED, z. ú.

Seznámení se s problematikou efektivní komunikace v sociální
práci

vyhovuje

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou etiky a etických kodexů v sociální
práci

vyhovuje

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou sebepoznání

vyhovuje

STŘED, z. ú.

Seznámení s problematikou prevence syndromu vyhoření v
sociální práci

vyhovuje

122

Bc. Helena Ponocná

Terénní sociální práce v praxi sociálního pracovníka

vyhovuje

123

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Základní kurz pro klíčové pracovníky

vyhovuje

124

EduGate s.r.o.
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

Úvod do komunikace s osobami s duševním onemocněním
Úvod do komunikace s osobami se zdravotním postižením
zrakovým
Úvod do komunikace s osobami se zdravotním postižením
mentálním a poruchou autistického spektra
Úvod do komunikace s osobami se zdravotním postižením
tělesným

vyhovuje

118
119
120
121

125
126
127
128

vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Příloha č. 3: Doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů

Č.

Název instituce

1

Amalthea z.s.

Číslo akreditace

Předmět výuky

Jméno lektora

Hodnocení

2015/0249-PC/SP/VP

Komunikační nástroje při
zapojování dětí do rozhodování v
rámci SPOD - úvod do
problematiky

Bc. Eva Černá

vyhovuje

Interaktivní případová
konference s důrazem na
zapojení dítěte - úvod do
problematiky

Bc. Eva Černá

vyhovuje

Krizová intervence, Techniky
práce s člověkem v krizi, Krize v
kontextu jednotlivých fází a
události člověka, Rodina a krize

Bc. David Tichý, DiS.

vyhovuje

Standardy kvality poskytování
sociálních služeb

Mgr. Rostislav Mrlina

vyhovuje

2

Amalthea z.s.

2015/0250-SP/VP

3

AMOS - HAVÍŘOV z.
s.

2014/0501-PC/SP/VP/PP

4

AMOS - HAVÍŘOV z.
s.

2014/0946-PC/SP/PP

5

Asociace
poskytovatelů
sociálních služeb
ČR, z.s.

2014/0804-PC/SP/VP/PP

Sexualita seniorů - úvod do
problematiky

Kateřina Frodlová

zamítnout

6

Asociace
poskytovatelů
sociálních služeb
ČR, z.s.

Sexualita osob s mentálním
2014/0805-PC/SP/VP/PP postižením - úvod do
problematiky

Kateřina Frodlová

zamítnout

7

CARITAS – Vyšší
odborná škola
sociální Olomouc

Mgr. Jitka Suchá

vyhovuje

8

Diakonická
akademie s.r.o.

Mgr. Renáta Nentvichová
Novotná

vyhovuje

2015/0258-PC/SP

2015/1104-PC/SP/PP

Základy práce s klienty s různými
druhy demence
Základy komunikace s lidmi s
demencí

9

Diakonická
akademie s.r.o.

10

EDUCO CENTRUM,
s. r. o.

11

Everesta, s.r.o.

2014/1175-PC/SP

12

Everesta, s.r.o.

2014/1174-PC/SP

13

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

14

15

16

KUSTOD s.r.o.

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

2014/0026-VP

2014/0454-PC/SP/VP/PP

Vedení týmu v sociálních
službách

Mgr. Josef Tůša

vyhovuje

Mgr. Blanka Falcníková

vyhovuje

Úvod do problematiky "Dítě v
rozvodové situaci"

PhDr. Mgr. Jeroným
Klimeš, Ph.D.

vyhovuje

Krizová intervence

PhDr. Mgr. Jeroným
Klimeš, Ph.D.

vyhovuje

Gerontopsychiatrie - seznámení
se s psychickými poruchami
souvisejícími s procesem
stárnutí a stáří

2013/0165-SP

Výkon, rozhodnutí a exekuce pro
pracovníky v sociální oblasti

JUDr. Lukáš Jícha

vyhovuje

2013/0589-PK

Poskytování sociálních služeb,
Základy psychologie,
Komunikace, Základy
zdravotních věd, Sociálně právní
minimum, Aktivizační, vzdělávací
a výchovné techniky

Mgr. Richard Veleta, Ph.
D.

zamítnout

2012/0717-PK

Úvodní blok, 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, 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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

2012/0718-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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

17

18

19

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

2012/0906-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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

2012/0907-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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

2012/1513-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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

20

21

22

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

2013/0782-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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

2013/1591-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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

2013/1592-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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

Mgr. Dagmar
Ducháčková

vyhovuje

2014/0523-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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

2013/0605-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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

23

MARLIN, s. r. o.

2015/0025-PK

24

MARLIN, s. r. o.

2013/0465-PC/SP/VP

25

26

M-CENTRUM
konzultační,
rekvalifikační a
školicí středisko, z.s.

M-CENTRUM
konzultační,
rekvalifikační a
školicí středisko, z.s.

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,
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, Garant praxe

Dětská práva

27

M-CENTRUM
konzultační,
rekvalifikační a
školicí středisko, z.s.

2013/0116-PK

28

Mgr. Pavlína Miltová

2015/0881-PC/PP

29

Mgr. Pavlína Miltová

30

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,
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, Garant praxe

Bc. Barbora Kabátová

vyhovuje

Základy první pomoci pro
zaměstnance sociálních služeb

Mgr. Veronika
Vybíhalová

vyhovuje

2015/0881-PC/PP

Základy první pomoci pro
zaměstnance sociálních služeb

Mgr. Pavlína Miltová

vyhovuje

Oblastní unie
neslyšících Olomouc
z.s.

2014/1458-PC/SP

Úvod, teoretická část, evaluace

Bc. Jana Grohmannová

vyhovuje

31

Oblastní unie
neslyšících Olomouc
z.s.

2014/1458-PC/SP

Úvod, praktická část, závěrečný
blok

Mgr. Magdaléna
Flodrová

vyhovuje

32

REKVAL, s.r.o.

2013/1511-PC/SP

Úvod do léčebné rehabilitace pro
využití v sociálních službách I.

PhDr. Miroslava
Tichopádová

zamítnout

33

REKVAL, s.r.o.

2013/1520-PC/SP

Úvod do léčebné rehabilitace pro
využití v sociálních službách II.

PhDr. Miroslava
Tichopádová

zamítnout

34

REKVAL, s.r.o.

2013/1017-PC/SP/VP

Smrt umírání a péče o umírající
jako součást výkonu pomáhající
profese

Petra Křetínská

vyhovuje

35

Společnost Podané
ruce o.p.s.

2013/1062-PC/SP/VP/PP

Úvod do systemické práce s páry
a s rodinami

Mgr. Jana Brzkovská

vyhovuje

36

Společnost Podané
ruce o.p.s.

2016/0100-SP/VP

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

Mgr. Ondřej Mikauš

vyhovuje

37

Společnost Podané
ruce o.p.s.

2016/0100-SP/VP

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

Mgr. Šárka Oplatková

vyhovuje

38

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Efektivní výchova a komunikace
2013/0103-PC/SP/VP/PP v rodinách klientů sociálních
služeb

Mgr. Ondřej Mikauš

vyhovuje

39

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Efektivní výchova a komunikace
2013/0103-PC/SP/VP/PP v rodinách klientů sociálních
služeb

Mgr. Šárka Oplatková

vyhovuje

40

Společnost Podané
ruce o.p.s.

2015/0729-PC/SP/VP/PP

Základy sociálního poradenství
II.

Bc. Martina Krištofová
Sobihardová

vyhovuje

41

Vzdělávací centrum
Morava s.r.o.

2014/0861-PC/SP/VP/PP

Sociálně-právní ochrana dětí v
praxi

PhDr. Vanda Gradková,
MPA

vyhovuje

42

Vzdělávací centrum
Morava s.r.o.

2014/1450-PC/SP/VP

Sociální práce v sociálně-právní
ochraně dětí

PhDr. Vanda Gradková,
MPA

vyhovuje

