Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 53
konané dne 23. 6. 2016

Přítomni: 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, Ing. Václav Váňa, PhDr. Melanie Zajacová, PhDr. Pavel Zikl Ph.D., Mgr. Petra
Zimmelová Ph.D.

Omluveni: Mgr. Marek Bach, 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 52. kola
akreditačního řízení členy AK MPSV (87 žádostí).
Projednání žádostí o akreditaci doplněných žadatelem na základě usnesení a hodnocených členy AK :


Evid. č. 16/0455 – Rodinné mosty, z.s.: Úvod do domácího násilí v rodině



Evid. č. 16/0453 – Rodinné mosty, z.s.: Specifika komunikace v sociální práci s dítětem



Evid. č. 16/0404 – Diecézní charita Brno: Workshop – praktické kapitoly ze systemické psychoterapie



Evid. č. 16/0480 – Mgr. Jana Paloušková: V hlavní roli emoce. Význam emoční inteligence v sociálních
službách



Evid. č. 16/0243 – Česká asociace streetwork, z.s.: Klient nemá zakázku



Evid. č. 16/0245 – Česká asociace streetwork, z.s.: Kontakt s klientem se specifickými potřebami



Evid. č. 16/0244 – Česká asociace streetwork, z.s.: Zaznamenávání individuálního plánování - ROZKLAD



Evid. č. 16/0336 – NTI – consulting, s.r.o.: Prohlubující trénink prezentačních dovedností



Evid. č. 16/0337 – NTI – consulting, s.r.o.: Prohlubující trénink komunikačních dovedností pro práci
s uživateli sociální služby



Evid. č. 16/0240 - Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání : Zahradní terapie –
úvod pro pracovníky sociálních služeb“ (změna názvu)

4) Projednání stanovisek členů AK MPSV k žádostem o akreditaci vzdělávacích programů předložených
k projednání v 53. kole akreditačního řízení MPSV (301 žádostí).
5) Informace o projednání žádostí o doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů v rámci
53. kola akreditačního řízení (99 žádostí).
6) Závěr jednání
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Usnesení:
1) AK MPSV bere na vědomí aktuální informace k agendě akreditací.
2) AK MPSV bere na vědomí výsledky distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených
v rámci 52. kola akreditačního řízení členy AK MPSV (celkem 87 doplnění).
3) AK MPSV po projednání žádostí doplněných na základě usnesení o přerušení řízení přijímá stanovisko:


Evid. č. 16/0455 – Rodinné mosty, z.s.: Úvod do domácího násilí v rodině
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5



Evid. č. 16/0453 – Rodinné mosty, z.s.: Specifika komunikace v sociální práci s dítětem
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5



Evid. č. 16/0404 – Diecézní charita Brno: Workshop – praktické kapitoly ze systemické psychoterapie
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5



Evid. č. 16/0480 – Mgr. Jana Paloušková: V hlavní roli emoce. Význam emoční inteligence v sociálních
službách
nedoporučuje akreditaci
PRO: 12 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5



Evid. č. 16/0243 – Česká asociace streetwork, z.s.: Klient nemá zakázku
doporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5



Evid. č. 16/0245 – Česká asociace streetwork, z.s.: Kontakt s klientem se specifickými potřebami
nedoporučuje akreditaci
PRO: 12 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5



Evid. č. 16/0244 – Česká asociace streetwork, z.s.: Zaznamenávání individuálního plánování - ROZKLAD



Evid. č. 16/0336 – NTI – consulting, s.r.o.: Prohlubující trénink prezentačních dovedností
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5



Evid. č. 16/0337 – NTI – consulting, s.r.o.: Prohlubující trénink komunikačních dovedností pro práci
s uživateli sociální služby
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5



Evid. č. 16/0240 - Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání : Zahradní terapie –
úvod pro pracovníky sociálních služeb“ (změna názvu).
nedoporučuje akreditaci
PRO: 7 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 1
STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5

4)

AK MPSV po projednání doporučuje k akreditaci žádosti o akreditaci uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 označené
slovem „vyhovuje“.
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5

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: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5
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6)

AK MPSV nedoporučuje k akreditaci žádosti v příloze č. 1, 2 a 3 označené slovem „zamítnuto“.
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 5

7)

Distančním hlasováním byly Akreditační komisí dne 30. 6. 2016 schváleny hodnotící posudky Mgr. Marka
Bacha. Hlasování se zúčastnilo 14 členů AK MPSV (příloha č. 4).
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 STŘET ZÁJMU: 0 NEZÚČASTNIL SE: 4

Zapsala: Mgr. D. Kratochvílová
V Praze dne 30. 6. 2016

PhDr. Melanie Zajacová
místopředsedkyně Akreditační komise MPSV
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Příloha č. 1: Vzdělávací programy hodnocené v 53. kole a projednané na řádném zasedání Akreditační
komise MPSV dne 23. 6. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

Hodnocení

1

Diakonie ČCE - hospic CITADELA

Legislativa v sociálních službách

zamítnuto

2

Diakonie ČCE - hospic CITADELA

Metody práce s klientem s demencí

zamítnuto

3

AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO
SOKOLOV s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

4

TREMEDIAS, spolek

Na řešení orientovaný přístup v práci s dětmi a mládeží

vyhovuje

5

TREMEDIAS, spolek

Metody práce s lidmi s duševním onemocněním

6

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Zvládání problémového chování u lidí s poruchou
autistického spektra

vyhovuje

7

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Poruchy autistického spektra

vyhovuje

8

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s poruchou autistického
spektra

vyhovuje
vyhovuje

doplnit

9

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím
strukturovaného učení

10

Mgr. Jaroslava Slaná

Specifika komunikace se seniory

doplnit

11

Mgr. Jaroslava Slaná

Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou
chorobou

doplnit

12

Regionální vzdělávací a informační
středisko, příspěvková organizace

Speciální techniky práce s dětmi

vyhovuje

13

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Zkušenosti se zaváděním standardů sociálně právní
ochrany

vyhovuje

14

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování
situace dítěte a jeho rodiny

vyhovuje

15

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Úvod do rodinné terapie

vyhovuje

16

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Poradenské dovednosti zaměřené na aktivizaci
uživatele

vyhovuje

17

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Vyhodnocování míry ohrožení nezletilého dítěte

vyhovuje

18

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Tvorba cílů individuálního plánu ochrany dítěte a metody
využívané k jejich naplnění

vyhovuje

19

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Doprovázení jako nástroj komunikace s umírajícími a
pozůstalými

20

Erudio Patria s.r.o.

Sociální psychologie

zamítnuto

21

SEDUCA-CZE s.r.o.

Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí

vyhovuje

22

Petr Eisner, DiS.

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1

vyhovuje

23

Petr Eisner, DiS.

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2

vyhovuje

24

Speciálně pedagogické centrum pro
děti a mládež s vadami řeči se
zaměřením na augmentativní a
alternativní komunikaci s.r.o.

Úvod do augmentativní a alternativní komunikace

vyhovuje

25

Speciálně pedagogické centrum pro
děti a mládež s vadami řeči se
zaměřením na augmentativní a
alternativní komunikaci s.r.o.

Možnosti a limity využití augmentativní a alternativní
komunikace u osob s těžšími formami mentálního
postižení - úvod

vyhovuje

26

Střední zdravotnická škola, Děčín,
Čsl. mládeže 5/9, příspěvková
organizace

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

27

EDUCOL, o. p. s.

Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých

vyhovuje

28

EDUCOL, o. p. s.

Komunikace a vztahy

vyhovuje

4

doplnit

doplnit

EDUCOL, o. p. s.

Psychiatrické minimum I.

vyhovuje

30

EDUCOL, o. p. s.

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání,
zneužívání a zanedbávání

vyhovuje

31

EDUCOL, o. p. s.

Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých

vyhovuje

32

PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

Základy krizové intervence

vyhovuje

33

Mgr. Martina Stehlíková

Sociální vztahy a dovednosti v kontextu sociálních
služeb

vyhovuje

34

ESET - HELP, z. s.

Terénním pracovník a člověk s duševním onemocněním

vyhovuje

35

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

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

36

Středisko pro Centrum Terapie
Autismu z.s.

Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně
komunikačních dovedností pro děti s autismem

vyhovuje

37

Středisko pro Centrum Terapie
Autismu z.s.

Výcvik instruktorů skupinových nácviků sociálně
komunikačních dovedností pro děti s autismem

vyhovuje

38

Církevní střední zdravotnická škola
s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

39

OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

40

Diversitas s.r.o.

Obrana proti diskriminaci Romů

41

Svaz PROADIS, z.s.

Sociální práce v adiktologických službách

doplnit

42

Dvouletá katolická střední škola a
mateřská škola

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

43

RUAH o.p.s.

Role pracovníka v sociálních službách v paliativní péči

zamítnuto

44

REMISVIT, z.ú.

Úvod do komunikace s klientem se známky agresivního
chování v sociálních službách

zamítnuto

45

REMISVIT, z.ú.

Střet zájmů v sociálních službách a uplatnění vlastní
vůle uživatele v pobytových sociálních službách (úvod
do problematiky)

doplnit

46

CARITAS – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Spirituální kompetence sociálního pracovníka

doplnit

47

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Pracovně právní legislativa v sociálních službách

doplnit

48

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Co je třeba znát při práci se zadluženým klientem

vyhovuje

49

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Poradci kvality sociálních služeb

vyhovuje

50

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Principy a postupy při realizaci systému koordinované
rehabilitace u zdravotně postižených uživatelů
sociálních služeb

zamítnuto

51

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Léčebná rehabilitace v rámci koordinované rehabilitace
u zdravotně postižených uživatelů sociálních služeb

zamítnuto

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Sociální rehabilitace v rámci koordinované rehabilitace u
zdravotně postižených uživatelů sociálních služeb

zamítnuto

53

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Pedagogická rehabilitace v rámci koordinované
rehabilitace u zdravotně postižených uživatelů
sociálních služeb

zamítnuto

54

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Pracovní rehabilitace v rámci koordinované rehabilitace
u zdravotně postižených uživatelů sociálních služeb

zamítnuto

55

Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s.

Vztahová vazba mezi matkou a dítětem

vyhovuje

56

INSTITUT Bazální stimulace s.r.o.

Prohlubující kurz Bazální stimulace® I

vyhovuje

57

INSTITUT Bazální stimulace s.r.o.

Sexualita seniorů

vyhovuje

58

PhDr. Lenka Poláková

Transformativní přístup ke zvládání konfliktů

doplnit

59

PhDr. Martina Venglářová

Úvod do problematiky viktimizace dětí

doplnit

60

Středisko pro Centrum Terapie
Autismu z.s.

Problematika hry u dětí s autismem

29

52
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vyhovuje

vyhovuje

61

Dobrá rodina o.p.s.

Dítě romského etnika v NRP, romské pěstounské rodiny

vyhovuje

62

Dobrá rodina o.p.s.

Jak to do roka stihnout? Práce s IPOD v PPPD aneb
možnosti vývoje situace dítěte v PPPD

vyhovuje

63

Dobrá rodina o.p.s.

Dítě v systému sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)

vyhovuje

64

Dobrá rodina o.p.s.

Metody zpracování historie dítěte - kniha života a další
metody

vyhovuje

65

Slezská diakonie

Jak jen říci tu špatnou zprávu, a je třeba ji říkat?

vyhovuje

66

STŘEP - České centrum pro sanaci
rodiny, z.ú.

Sanace rodiny v praxi

vyhovuje

67

Česká alzheimerovská společnost,
o.p.s.

Druhy demence, detekce a zvládání bolesti – souvislosti
zdravotního stavu a tzv. problémového chování

vyhovuje

68

Facilita CZ, s.r.o.

Facilitace a případové konference

doplnit

69

Facilita CZ, s.r.o.

Umění facilitace v sociální oblasti

doplnit

70

SEMIRAMIS z. ú.

Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních
službách

vyhovuje

71

AKORD z.s.

Sebekoučink a seberozvoj

zamítnuto

72

AKORD z.s.

Úvod do psychohygieny a prevence syndromu vyhoření

zamítnuto

73

AKORD z.s.

Zásady komunikace a komunikační techniky

zamítnuto

74

AKORD z.s.

Praktické zkušenosti s nácvikem péče o osoby se
zdravotním postižením a seniory

vyhovuje

75

3P Consulting, s. r. o.

Individuální plánování v kontextu transformace

76

La Strada Česká republika, o.p.s.

Obchodování s lidmi a vykořisťování - specifika práce s
obchodovanou osobou (navazující kurz)

vyhovuje

77

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

vyhovuje

78

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Kontrola sociálních služeb

vyhovuje

79

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Sociální šetření

vyhovuje

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu
omezení

vyhovuje

81

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Opatrovnická rada - efektivní institut podpory
opatrovníka i ochrany osoby pod opatrovnictvím

vyhovuje

82

RENTEL a.s.

Úvod do specifik sociální práce s osobami se zrakovým
postižením

vyhovuje

83

Lumos Foundation

Pomocné nástroje pro zapojování dětí do rozhodování v
rámci SPOD - přímá práce s dětmi.

doplnit

Lumos Foundation

Jako doma - příprava pracovníků na přechod dětí do
nového typu péče

doplnit

85

Fosa, o.p.s.

Jak podporovat klienta sociální služby v získávání
pracovního místa

vyhovuje

86

Gaudia Institut, s.r.o.

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

vyhovuje

87

Gaudia proti rakovině z.s.

Moje duševní hygiena, jak o ni pečovat

zamítnuto

88

Gaudia Institut, s.r.o.

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

vyhovuje

89

Rozum a Cit, z. s.

Jak komunikovat s dítětem - úvod do problematiky

vyhovuje

90

Rozum a Cit, z.s.

Jak facilitovat případovou konferenci - pětidenní
tréninkový výcvik

vyhovuje

91

Rozum a Cit, z.s.

Jak zorganizovat případovou konferenci - dvoudenní
tréninkový seminář

vyhovuje

92

Amalthea z.s.

Analýza a tvorba individuálního plánu ochrany dítěte

vyhovuje

93

Amalthea z.s.

Kniha života - metoda práce s dítětem vyrůstajícím v
náhradní rodinné péči - úvod do problematiky

vyhovuje

94

Ledovec, z.s.

Trivium lidského pomáhání

80

84
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doplnit

doplnit

95

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Úvod do problematiky trestní odpovědnosti mládeže a
trestných činů proti rodině a dětem ve světle aktuálních
změn trestního a soukromého práva

96

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Sociální práce a opatrovnictví

vyhovuje

97

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Sociální práce se seniory

vyhovuje

98

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Metody terénní sociální práce na obcích

vyhovuje

99

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Problematika násilí a agresivity v sociálních službách

vyhovuje

100

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb

vyhovuje

101

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách

vyhovuje

102

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Týmová spolupráce v organizacích poskytujících
sociální služby

vyhovuje

103

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Základní prvky bazální stimulace v péči o seniory v
sociálních službách

vyhovuje

104

Mgr. Monika Langová

Úvod do specifik péče o uživatele s Parkinsonovou
chorobou

vyhovuje

105

Univerzita Palackého v Olomouci

Základní specifika a zásady komunikace s osobami se
zrakovým postižením

doplnit

106

Univerzita Palackého v Olomouci

Základní specifika a zásady komunikace s osobami se
sluchovým postižením

doplnit

Univerzita Palackého v Olomouci

Základní specifika a zásady komunikace s osobami s
PAS, s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením

doplnit

108

PROUTEK, občanské sdružení

Vidět znamená vědět: nácvik používání principů
úspěšné komunikace prostřednictvím videa.

vyhovuje

109

Gaudia proti rakovině z.s.

Práce s neléčitelně nemocnými, umírajícími a jejich
blízkými (rozsah 16 hodin)

zamítnuto

Gaudia proti rakovině z.s.

Práce s neléčitelně nemocnými, umírajícími a jejich
blízkými (rozsah 48 hodin)

doplnit

Zřetel, s.r.o.

Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod
do problematiky

vyhovuje

112

Zřetel, s.r.o.

Úvod do problematiky ochrany práv osob se zdravotním
postižením

zamítnuto

113

Zřetel, s.r.o.

Úvod do problematiky omezení svéprávnosti

zamítnuto

114

Zřetel, s.r.o.

Úvod do problematiky poskytování sociálních služeb
osobám se zdravotním postižením

zamítnuto

115

bfz o.p.s.

Zátěžové situace při výkonu sociální práce

zamítnuto

116

bfz o.p.s.

Individuální plánování s uživatelem sociální služby (úvod
do problematiky)

117

bfz o.p.s.

Prevence zdravotních rizik při výkonu sociální práce

118

bfz o.p.s.

Základy první pomoci při výkonu sociální práce

doplnit

119

bfz o.p.s.

Specifika práce s uživateli s demencí (úvod do
problematiky)

zamítnuto

120

bfz o.p.s.

Specifika práce s drogově závislými klienty

vyhovuje

121

TopHelpPlus s. r. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Fokus Praha, z.ú.

Zplnomocňování a podpora silných stránek v
pomáhajícím rozhovoru

107

110
111

122

7

doplnit

doplnit
zamítnuto

doplnit
vyhovuje

123

TopHelpPlus s.r.o.

Úvod do Individuálního plánování ve službách sociální
péče

doplnit

124

Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.

Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované

doplnit

125

Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.

Opravné prostředky u sociálních dávek

vyhovuje

126

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

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

vyhovuje

127

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

Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce
veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)

vyhovuje

128

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

Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem
závislosti

vyhovuje

129

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

Případové konference v praxi (aktualizovaný úvodní
seminář)

vyhovuje

130

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

Náhradní výchova (úvod do problematiky)

vyhovuje

131

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

Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti

vyhovuje

132

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

Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním
onemocněním

vyhovuje

133

Oblastní spolek Českého červeného
kříže Praha 1

První pomoc u dětí

zamítnuto

134

MOTIVA Solutions

Sandplaying – využití herního pískoviště v diagnostice,
poradenství a terapii s dětmi i dospělými, přístup Gestalt
terapie.

zamítnuto

135

REMEDIUM Praha o.p.s.

Manažerské dovednosti pro pracovníky sociálních
služeb

vyhovuje

136

Mgr. Josef Novotný

Demence (úvod do problematiky)

vyhovuje

137

ISNA-MSE z.s.

Základní pojetí muzikoterapie ve Snoezelen prostředí I.

doplnit

138

Diecézní charita Brno

Workshop: Divadelní improvizace jako nástroj účinné
komunikace

doplnit

139

Diecézní charita Brno

Respektující přístup ke klientovi v paliativní péči

140

Diecézní charita Brno

Workshop: Výživa člověka, v době nemoci a ve stáří

141

Diecézní charita Brno

Workshop: Motivace klienta ke změně v životě

doplnit

142

Diecézní charita Brno

Workshop: Reminiscence - využití vzpomínek

vyhovuje

143

Diecézní charita Brno

Workshop: Agrese a šikana u dětí

doplnit

Fakta s.r.o.

Komunikace jako klíčový faktor spokojenosti klientů i
zaměstnanců sociálních odborů

doplnit

Mgr. Jana Paloušková

„Já o voze, ty o koze“ aneb efektivní komunikace a
řešení konfliktů v sociální práci

doplnit

146

Mgr. Jana Paloušková

Sebeřízení a řízení v sociálních službách aneb společná
cesta ke kvalitě

doplnit

147

PhDr. Jaroslava Dvořáková

Úvod do neverbální komunikace v sociální oblasti

doplnit

148

Mediační centrum

Mediace v praxi

vyhovuje

149

Velký vůz Sever

Narativní práce s dětským traumatem

vyhovuje

Mansio v.o.s.

Edukativní rodičovská terapie - nástroj pro aktivizaci a
sanaci rodiny. Pokročilé dovednosti

zamítnuto

151

"Fuertos"

Příprava na inspekci kvality sociálních služeb
(nejčastější nedostatky a dobrá praxe)

vyhovuje

152

Komuniké, o.p.s.

Základy první pomoci v pomáhající profesi

153

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

Práce s klientem s problémovým a rizikovým chováním

Ing. Marie Hronová

Úvod do problematiky personálního a organizačního
zajištění sociální služby – standardy kvality č. 9 a 10

Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozvod v rodině a dopady na dítě - úvod do
problematiky

Dr. Ing. Jiří Staněk

Výchovná opatření jako specifická činnost orgánů SPOD
- úvod do problematiky

144
145

150

154
155
156
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doplnit
vyhovuje

doplnit
vyhovuje
doplnit
vyhovuje
doplnit

157

Dr. Ing. Jiří Staněk

Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované
- úvod do problematiky

158

Středisko vzdělávání s.r.o.

Úvod do arteterapie

vyhovuje

159

Středisko vzdělávání s.r.o.

Arteterapie - rozšiřující profesní kurz

vyhovuje

160

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

Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí –
základy

doplnit

161

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

Přímé zapojení rodiny v rodičovských konfliktech do
tvorby individuálního plánu ochrany dítěte

doplnit

162

Iveta Šůstková

Práce s klientem s problémovým a rizikovým chováním

vyhovuje

163

Slezská univerzita v Opavě

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

164

Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví, z. s.

Model CARe - komplexní přístup v psychosociální
rehabilitaci

vyhovuje

165

Diversitas s.r.o.

Všichni nejsou stejní. A to je dobře: práce se stereotypy
a předsudky ve třídě (úvod do problematiky)

zamítnuto

166

Mansio v.o.s.

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími

167

Fakta s.r.o.

Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní
ochrany a kurátorů

zamítnuto

168

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Přístup k lidem s mentálním postižením (bez /a s
autismem), metody práce

vyhovuje

169

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Aplikace občanského zákoníku - rodinné právo

vyhovuje

170

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Sociální práce s nezletilými cizinci bez doprovodu

vyhovuje

171

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Porucha vztahové vazby a příčiny jejího vzniku

vyhovuje

172

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Úspěšné projektování výzkumného šetření

zamítnuto

173

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Metody hodnocení kvality sociální služby: dotazník a
rozhovor

vyhovuje

174

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Zjišťování názoru nezletilého, umisťování mimo svoji
původní rodinu

vyhovuje

175

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Střídavá péče, podpora zúčastněných, řešení sporů

vyhovuje

176

Společnost Podané ruce o.p.s.

Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb

zamítnuto

177

Společnost Podané ruce o.p.s.

Sandplaying II. (využití herního pískoviště v poradenství
s dětmi i dospělými)

doplnit

178

Společnost Podané ruce o.p.s.

Využití metody focusingu v pomáhajících profesích

vyhovuje

179

Společnost Podané ruce o.p.s.

Zvládání konfliktů v pracovním týmu sociálních služeb

vyhovuje

180

Společnost Podané ruce o.p.s.

Do dna? – program zaměřený na prevenci užívání
alkoholu

vyhovuje

181

Společnost Podané ruce o.p.s.

Jak na online závislosti u dětí a mladistvých

vyhovuje

182

JINAK, o.p.s.

Úvod do technik práce s lidmi s těžkým zdravotním
postižením JINAK

doplnit

183

HARTMANN - RICO a.s.

Úvod do reminiscenční terapie - speciální metoda práce
se seniory

doplnit

184

Gerontologický institut, o.p.s.

Stáří na vlastní kůži - prožitkový úvod do fyziologie
stárnutí

zamítnuto

185

Mgr. Irena Kulhánková

Úvod do práce s rodinou v konfliktu

vyhovuje

186

Centrum služeb pro zdravotně
postižené Louny o.p.s.

Rozvoj pečovatelských dovedností

zamítnuto

187

Centrum služeb pro zdravotně
postižené Louny o.p.s.

Etika sociální práce (úvod do problematiky)

zamítnuto

188

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Validace podle Naomi Feilové - úvod do problematiky

9

doplnit

doplnit

doplnit

189

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Základní krizová intervence

190

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Konflikt a jeho řešení I.

191

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Základy první pomoci pro pracovníky sociálních služeb

192

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Komunikace v obtížných situacích I.

doplnit

193

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Komunikace v obtížných situacích II.

doplnit

194

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Hlavní příčiny stresu a jeho odstraňování

vyhovuje

195

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Preterapie - úvod do problematiky

vyhovuje

196

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Sociální práce s agresivním klientem

197

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Zásady aktivizačních metod pro lidi s demencí

198

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základní techniky zvládání specifického chování u
klientů s PAS

199

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Reminiscenční terapie

zamítnuto

200

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Transformace sociálních služeb I.v

vyhovuje

201

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy individuálního plánování s ohledem na proces
transformace

202

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Využití technik a metod De-escalace pro sociální služby

vyhovuje

203

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Volnočasové aktivity pro seniory

zamítnuto

204

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky sexuality u mentálně postižených
osob

doplnit

205

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Krizová intervence a její specifika

doplnit

206

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 3 a 4

207

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standardy kvality - klíčové aspekty

doplnit

208

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy arteterapie

doplnit

209

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Problematika pádů u seniorů

doplnit

210

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Podpora sociálních dovedností osob s mentálním
postižením

doplnit

211

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy reminiscenční terapie

212

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 8

doplnit

213

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základní nácviky manipulací s málo pohyblivými nebo
nepohyblivými klienty

doplnit

214

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy využití muzikoterapie v sociálních službách

vyhovuje

215

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Metoda validace podle Naomi Feil

vyhovuje

216

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy SET - sebeudržovací terapie v péči o klienty s
různými formami demence II.

doplnit

217

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do VTOS/PL

doplnit

218

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy dramaterapie a teatroterapie a jejich využití v
sociálních službách

219

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy právního minima pro ZDVOP

doplnit

220

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy stimulačních metod

doplnit

221

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky technik zjišťování potřeb u
nekomunikujících klientů

doplnit

222

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Transformace sociálních služeb II.

223

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Práva a povinnosti při práci s klientem

doplnit

224

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Změny v životním cyklu osob sociálně vyloučených

doplnit

225

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Jak motivovat uživatele ke změně

doplnit

226

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Stimulační metody

doplnit

10

vyhovuje
doplnit
vyhovuje

doplnit
zamítnuto
doplnit

doplnit

vyhovuje

zamítnuto

vyhovuje

vyhovuje

227

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základní východiska metod kvality v sociálních službách

doplnit

228

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy profesní a krizové komunikace v sociálních
službách

doplnit

229

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy psychohygieny jako prevence syndromu
vyhoření

230

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky psychiatrického minima

doplnit

231

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Aktivizační metody pro osoby s demencí

doplnit

232

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Bazální stimulace - základní kurz

vyhovuje

233

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání
osob včetně problematiky šikany v zařízeních sociálních
služeb

vyhovuje

234

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Zásady klíčového pracovníka

vyhovuje

235

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Pracovní tým v procesu transformace

doplnit

236

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Vizualizace individuálních plánů v sociálních službách

doplnit

237

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy etiky v sociálním prostředí

zamítnuto

238

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základní pravidla šetrné sebeobrany

vyhovuje

239

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 5

doplnit

240

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky specifických komunikačních
technik u klientů s PAS

doplnit

241

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Prevence syndromu vyhoření - psychohygiena v
pomáhajících profesích při využití relaxačních technik

zamítnuto

242

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy sociálně-právní ochrany

zamítnuto

243

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky prevence syndromu vyhoření

vyhovuje

244

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby

vyhovuje

245

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Sociální práce s klientem s rizikem chování, jeho příčiny
a prevence

zamítnuto

246

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy jednání s problémovými klienty, včetně krizové
komunikace

doplnit

247

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy komunikace a sociální práce s klientem se
závislostí

zamítnuto

248

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy první pomoci

zamítnuto

249

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 6

doplnit

250

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy empowermentu v sociálních službách

zamítnuto

251

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy sociálně - právní ochrany dětí

vyhovuje

252

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Zásady motivace k pohybu v sociálních službách

zamítnuto

253

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o
osoby s těžkým zdravotním postižením

254

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Prevence závislosti na sociální službě

zamítnuto

255

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a
domácí péči - přání a skutečnost

zamítnuto

256

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy standardu kvality č. 2

doplnit

257

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Příprava sociálně nepřizpůsobivých klientů na
samostatný život

doplnit

258

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 7

doplnit

259

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy individuálního plánování zaměřené na klienta

doplnit

260

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Problematika partnerství mentálně postižených osob,
včetně sexuálního zneužívání mentálně postižených

doplnit

261

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy využití ergoterapie v sociálních službách

doplnit

262

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy sociálních dovedností

263

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Sociální práce s osobami se smyslovým postižením

264

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Přístup zaměřený na klienta

265

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy SET - sebeudržovací terapie v péči o klienty s
různými formami demence I.

11

zamítnuto

doplnit

zamítnuto
doplnit
vyhovuje
doplnit

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 1

267

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Využití totální komunikace u osob s Downovým
syndromem

268

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Formy komunikace osob s dorozumívacími problémy

269

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky procesu transformace v sociálních
službách

vyhovuje

Bc. Martin Florián

Úvod do práce se stresem aneb jak nevyhořet v
kontextu práce v sociálních službách

zamítnuto

271

PROakce

Kurz řízení pracovního výkonu a rozvoj zaměstnanců v
sociálních službách

doplnit

272

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Vybrané aspekty sociální práce při vyhodnocování míry
rizika v kontextu individuálního plánu ochrany dětí
(IPOD)

vyhovuje

273

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Úvod do problematiky: Oběti seniorského věku v praxi
sociálního pracovníka

vyhovuje

274

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Úvod do problematiky domácího násilí v praxi sociálního
pracovníka

vyhovuje

275

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Sociální práce s dětmi a mladistvými s návykovým
rizikovým chováním

vyhovuje

266

270

doplnit
vyhovuje
doplnit

Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané
na řádném zasedání dne 23. 6. 2016

č.

Název organizace

Název programu

Doplnění

Hodnocení

1

APROXY s.r.o.

Zásady poskytování první pomoci

doplnění

vyhovuje

2

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

Zahradní terapie - úvod pro pracovníky
sociálních služeb

doplnění

zamítnout

3

Česká asociace streetwork, z.s.

Klient nemá zakázku

doplnění, změna názvu

vyhovuje

4

Česká asociace streetwork, z.s.

Zaznamenávání individuálního plánování

rozklad proti usnesení

rozklad

5

Česká asociace streetwork, z.s.

Kontakt s klientem se specifickými
potřebami

doplnění

zamítnout

6

PWB hb s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

7

POHODA - společnost pro normální
Téma sexuality v pomáhajících profesích
život lidí s postižením, o.p.s.

doplnění

vyhovuje

8

Ing. Magdaléna Stará

Vybrané otázky k úhradám za poskytování
sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

9

Ing. Magdaléna Stará

Zákon o sociálních službách – úvod do
problematiky

doplnění

vyhovuje

10

Mgr. Jana Fišerová

Komunikace a spolupráce s rodinami
uživatelů sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

11

Dobrá rodina o.p.s.

Systém náhradní rodinné péče z pohledu
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
obecního a krajského úřadu

doplnění

vyhovuje

12

Fakta s.r.o.

Syndrom týraného dítěte CAN

doplnění, změna názvu

vyhovuje

13

Kalis, s. r. o.

Aktuální změny v sociální oblasti současné i plánované

požadavek na doplnění

vyhovuje

14

La Strada Česká republika, o.p.s.

Úvod do problematiky obchodování s lidmi

doplnění

vyhovuje

15

CARITAS – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Jak podpořit člověka slovem, vést dialog

doplnění

vyhovuje

16

CARITAS – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Úvod do sociální práce s cizinci interaktivní seminář

doplnění

vyhovuje

12

17

Mgr. Iveta Šůstková

Úvod do individuálního plánování průběhu
poskytování sociální služby

doplnění

vyhovuje

18

Mgr. Iveta Šůstková

Úvod do problematiky týrání a zneužívání
osob, kterým jsou poskytovány sociální
služby

doplnění, změna názvu

vyhovuje

19

Mgr. Iveta Šůstková

Role klíčového pracovníka v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

20

Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola sociální, OstravaMariánské Hory, příspěvková
organizace

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění, změna názvu

vyhovuje

21

Aspekt z.s.

Strategie a techniky v poradenství

doplnění

vyhovuje

22

Meridiem o.p.s.

Důstojná péče o klienta s Parkinsonovou
nemocí

doplnění, změna názvu

vyhovuje

23

Meridiem o.p.s.

Důstojná péče o klienty s Alzheimerovou
nemocí - pokračující kurz

doplnění, změna názvu

vyhovuje

24

PhDr. Václava Hořavová

Úprava výchovy dítěte po rozvodu střídavá péče

doplnění

vyhovuje

25

PhDr. Václava Hořavová

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

doplnění

vyhovuje

26

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

Pachatelé domácího násilí a práce s nimi
(úvodní seminář)

doplnění

vyhovuje

27

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

Úvod do problematiky týrání a zneužívání
osob, kterým jsou poskytovány sociální
služby

doplnění, změna názvu

vyhovuje

28

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

Role klíčového pracovníka v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

29

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

Úvod do individuálního plánování průběhu
poskytování sociální služby

doplnění

vyhovuje

30

NTI - consulting, s.r.o.

Prohlubující trénink prezentačních
dovedností

doplnění

zamítnout

31

NTI - consulting, s.r.o.

Prohlubující trénink komunikačních
dovedností pro práci s uživateli sociální
služby

doplnění

zamítnout

32

Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s.

Syndrom CAN

doplnění, změna názvu

vyhovuje

33

Employment Service, a.s.

Komunikace klíčového pracovníka s
uživateli sociálních služeb a jejich rodinou

doplnění

vyhovuje

34

Mgr. Martina Stehlíková

Pocity osamělosti seniorů v sociálních
zařízeních a možnosti pomoci

doplnění

vyhovuje

35

Mgr. Martina Stehlíková

Sexualita seniorského věku v zařízeních
sociálních služeb

doplnění, změna názvu

vyhovuje

36

Česká alzheimerovská společnost,
o.p.s.

Základy praktické etiky

doplnění

vyhovuje

37

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Zvládání psychické zátěže - syndrom
vyhoření

doplnění

vyhovuje

38

Společnost Podané ruce o.p.s.

Základy sociálně právní problematiky při
práci s dětmi a mládeži

doplnění

vyhovuje

39

Společnost Podané ruce o.p.s.

Úvod do první pomoci při práci se
šikanovanými dětmi a mládeží v
pomáhajících profesích

doplnění, změna názvu

vyhovuje

40

Společnost Podané ruce o.p.s.

Základy etopedie a její využití v sociální
práci

doplnění

vyhovuje

41

Společnost Podané ruce o.p.s.

Hra na hraně – program zaměřený na
prevenci gamblingu

doplnění

vyhovuje

42

Gaudia Institut, s.r.o.

Základy psychopatologie pro nepsychiatry

doplnění

vyhovuje

43

SCA Hygiene Products, s.r.o.

Úvod do ošetřovatelské péče o uživatele s
inkontinencí

doplnění

vyhovuje

44

Benepal, a.s.

Rizika v sociálních službách při péči s
uživateli

doplnění

vyhovuje

13

45

Benepal, a.s.

Využití přístupu a metod v sociální práci s
rodinou

doplnění, změna názvu

vyhovuje

46

Benepal, a.s.

Respektující výchova a rodičovství - práce
s rodiči

doplnění

vyhovuje

47

Benepal, a.s.

Sanace rodiny z pohledu sociálního
pracovníka

doplnění

vyhovuje

48

Benepal, a.s.

Úvod do problematiky sanace rodiny

doplnění

vyhovuje

49

ORKAM Plzeň, s.r.o.

Úvodní informace k zákonu o sociálních
službách

doplnění, změna názvu

vyhovuje

50

Kvalifikační a personální agentura,
o. p. s.

Psychologické minimum pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

51

Oblastní charita Červený Kostelec

Úvod do ošetřovatelské péče o nemocné
roztroušenou sklerózou

doplnění, změna názvu

vyhovuje

52

Diecézní charita Brno

Arteterapie a artefiletika

doplnění

vyhovuje

53

Diecézní charita Brno

Důstojnost v nemoci a umírání

doplnění

vyhovuje

54

Diecézní charita Brno

Komunikace s umírajícími a jejich rodinami

doplnění

vyhovuje

55

Diecézní charita Brno

Workshop - praktické kapitoly ze
systemické psychoterapie

doplnění

zamítnout

56

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje
lidských zdrojů

Základy komunikace s klientem s
mentálním postižením a s klientem s
poruchou autistického spektra

změna názvu, doplnění

vyhovuje

57

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje
lidských zdrojů

Úvod do krizové intervence

doplnění

vyhovuje

58

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje
lidských zdrojů

Obrana proti manipulaci pracovníkem ze
strany klienta

doplnění, změna názvu

vyhovuje

59

SEDUCA-CZE s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

60

Velký vůz Sever

Využití facilitace v sociální práci

doplnění

vyhovuje

61

Velký vůz Sever

Základy vedení rozhovoru s dítětem

doplnění

vyhovuje

62

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

Využití facilitace v sociální práci

doplnění, změna názvu

vyhovuje

63

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

Základy vedení rozhovoru s dítětem

doplnění

vyhovuje

64

Jan Müller

Dítě jako svědek, dítě jako poškozený, dítě
jako oběť trestného činu - úvod do
problematiky

doplnění, změna názvu

vyhovuje

65

Institut rovných příležitostí, z.ú.

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

doplnění

vyhovuje

66

Rodinné mosty, z.s.

Specifika komunikace v sociální práci s
dítětem

doplnění

zamítnout

67

Rodinné mosty, z.s.

Syndrom ADHD/ADD - úvod do
problematiky

doplnění, změna názvu

vyhovuje

68

Rodinné mosty, z.s.

Úvod do domácího násilí v rodině

doplnění

zamítnout

69

MARLIN, s.r.o.

Individuální plánování se zaměřením na
děti a mládež

doplnění

vyhovuje

70

MARLIN, s.r.o.

Individuální plánování se zaměřením na
osoby ohrožené sociální exkluzí

doplnění

vyhovuje

71

MARLIN, s.r.o.

Individuální plánování v praxi

doplnění

vyhovuje

72

MARLIN, s.r.o.

Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v
pomáhajících profesích

doplnění

vyhovuje

73

MARLIN, s.r.o.

Koučování jako účinný manažerský styl
vedení v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

74

MARLIN, s.r.o.

Orientace na výsledek jako účinný způsob
plánování a poskytování sociální služby

doplnění

vyhovuje

75

MARLIN, s.r.o.

Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

doplnění

vyhovuje

76

MARLIN, s.r.o.

Sebeřízení při poskytování sociálních
služeb

doplnění

vyhovuje

14

MARLIN, s.r.o.

Systemická sociální práce s rodinou

doplnění

vyhovuje

78

Mgr. Jana Paloušková

V hlavní roli emoce. Význam emoční
inteligence v sociálních službách.

doplnění

zamítnout

79

EDLiT s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

80

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

Myšlenkové mapy: probuďte svou
kreativitu, zlepšete svou paměť

doplnění

vyhovuje

81

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

Rodina z pohledu vztahu, typy rodinných
koalic

doplnění

vyhovuje

82

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

Metody a formy ovlivňování a
přesvědčování, využití v sociální práci

doplnění

vyhovuje

83

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

Syndrom CAN – syndrom týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte

doplnění

vyhovuje

84

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

Definování vzdělávacích potřeb pěstounů

doplnění

vyhovuje

85

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Nejčastější onemocnění ve stáří - úvod do
problematiky

doplnění

vyhovuje

86

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Gerontologie, geriatrie, demence - úvod do
problematiky

doplnění

vyhovuje

87

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

77

Příloha č. 3: Doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů

č.

Název instituce

Číslo akreditace

Předmět výuky

Jméno lektora

Hodnocení

Mgr. Terezie Hradilková

vyhovuje

1

3P Consulting, s. r.
o.

2014/0110-PC/SP

Vyhodnocování potřeb
dospělých uživatelů sociální
služby

2

3P Consulting, s. r.
o.

2014/0110-PC/SP

Vyhodnocování potřeb
dospělých uživatelů sociální
služby

Mgr. Šárka Hlisnikovská

vyhovuje

3

3P Consulting, s. r.
o.

2014/0110-PC/SP

Vyhodnocování potřeb
dospělých uživatelů sociální
služby

Mgr. Monika Jelínková

vyhovuje

4

ACZ, spol. s r.o.

2014/0469-PC/SP/VP/PP

Mgr. Lenka Krejčová

vyhovuje

5

Alena Weberová

2013/0106-PC/SP/VP

Základy psychopatologie v
sociální práci

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

6

Alena Weberová

2013/0682-PC/SP/VP

Role opatrovníka v sociální
službě

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

7

Asociace
poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z.
s.

Mgr. Petra Štarková

vyhovuje

8

Asociace
poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z.
s.

MgA. Bc. Lenka Čurdová

vyhovuje

Emoční inteligence a její využití v
sociálních službách

2015/0643-PC/SP/VP/PP Problematika práce s emocemi

2016/0299-PC/SP/PP

Mozkový jogging

15

9

CARITAS - Vyšší
odborná škola
sociální Olomouc

10

Diakonická
akademie s.r.o.

11

2013/1111-SP/VP

Efektivní mentoring v praxi
sociálních služeb

Mgr. Tereza Malochová

vyhovuje

2014/1010-PC/SP/PP

Reminiscence - vzpomínání jako jedna z validačních metod
(úvod do problematiky)

Bc. Lubomír Vraj

vyhovuje

Diakonická
akademie, s. r. o.

2014/0163-PC/SP/VP/PP

Validace podle Naomi Feil®, II.
část

Mgr. Renáta Nentvichová
Novotná

vyhovuje

12

Diakonická
akademie, s. r. o.

2014/0128-PC/SP/VP/PP

Validace podle Naomi Feil® I.
část

Mgr. Renáta Nentvichová
Novotná

vyhovuje

13

Diecézní charita
Brno

2015/0687-PC/SP/VP

Workshop: Terénní sociální
práce jako nástroj pomoci
sociálně vyloučeným rodinám s
dětmi

Mgr. Robert Knebl

vyhovuje

14

Diecézní charita
Brno

2015/0657-PC/SP

Workshop - Základní techniky
muzikoterapie při práci s
klientem II

MgA. Pavlína
Mariánková, DiS.

vyhovuje

15

Diecézní charita
Brno

2014/1340-PC/SP/PP

Workshop - Základní techniky
muzikoterapie při práci s
klientem

MgA. Pavlína
Mariánková, DiS.

vyhovuje

16

Diecézní charita
Brno

2013/0221-PC/SP/VP/PP

Workshop: Rukodělné techniky v
sociální službě

MgA. Pavlína
Mariánková, DiS.

vyhovuje

17

Dítě, rodič, prarodič,
z.s.

2014/0365-PC/SP/VP/PP Základy krizové intervence

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

18

Dítě, rodič, prarodič,
z.s.

2013/1597-PC/SP/VP

Základy jak na emoce - klienta
nebo i vlastní (rozvoj emoční
inteligence)

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

19

Dítě, rodič, prarodič,
z.s.

2014/0366-PC/SP/VP/PP

Týmová práce a syndrom
vyhoření

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

20

Dítě, rodič, prarodič,
z.s.

2014/0370-PC/SP/PP

Sexualita osob s mentálním
postižením

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

21

Dítě, rodič, prarodič,
z.s.

2014/0731-PC/SP/VP/PP

Úvod do tématu etika a etické
kodexy v sociální práci

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

22

Dr. Ing. Jiří Staněk

2016/0034-PC/SP

Úvod do problematiky domácího
násilí

Doc. PhDr. Oldřich
Matoušek, CSc.

vyhovuje

23

Dr. Ing. Jiří Staněk

2015/1229-PC/SP

Základy sociální práce s rodinou
s dětmi a její právní kontext

Doc. PhDr. Oldřich
Matoušek, CSc.

vyhovuje

24

Dr. Ing. Jiří Staněk

2015/1230-PC/SP

Úvod do problematiky syndromu
CAN

Doc. PhDr. Oldřich
Matoušek, CSc.

vyhovuje

25

Dr. Ing. Jiří Staněk

2014/0623-PC/SP/PP

Sociální práce v terénu - úvod do
problematiky

Doc. PhDr. Oldřich
Matoušek, CSc.

vyhovuje

26

Dr. Ing. Jiří Staněk

2014/1176-PC/SP/VP/PP Úvod do mediace

Doc. PhDr. Oldřich
Matoušek, CSc.

vyhovuje

27

Dr. Ing. Jiří Staněk

2014/1176-PC/SP/VP/PP Úvod do mediace

Mgr. Jana Záchová

vyhovuje

28

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2013/1559-PC/SP/VP

Základy práce s lidmi s demencí

Mgr. Taťána
Bednaříková

vyhovuje

29

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2015/0317-PC/SP/VP

Specifika práce s lidmi s
demencí

Mgr. Taťána
Bednaříková

vyhovuje

30

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/1349-PC/SP/VP/PP

Základy individuálního plánování
se seniory

Mgr. Taťána
Bednaříková

vyhovuje

31

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2012/0776-PC/SP/VP

Výcvik v individuálním plánování

Mgr. Taťána
Bednaříková

vyhovuje

32

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2015/0213-PC/SP/VP

Úvod do individuálního plánování
pro pobytovou sociální službu

Mgr. Taťána
Bednaříková

vyhovuje

33

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2015/0304-PC/SP/VP

Individuální plánování průběhu
sociální služby

Mgr. Taťána
Bednaříková

vyhovuje

34

Ing. Simona
Sedláčková

Mgr. et. Mgr. František
Zakopal

vyhovuje

35

Ing. Simona
Sedláčková

Mgr. et. Mgr. František
Zakopal

vyhovuje

Úvod do prevence stresu a
2014/1403-PC/SP/VP/PP syndromu vyhoření v sociálních
službách
2014/1405-PC/SP/VP

Úvod do týmové spolupráce

16

36

Ing. Simona
Sedláčková

2015/0760-PC/SP/VP/PP

Konflikty a jejich zvládání – úvod
do problematiky

Mgr. et. Mgr. František
Zakopal

vyhovuje

37

Ing. Simona
Sedláčková

2013/0832-PC/SP/VP/PP

Základy efektivní komunikace s
klientem sociálních služeb

Mgr. et. Mgr. František
Zakopal

vyhovuje

38

ISA educa s.r.o.

2015/1254-PC/PP

Level 1 - Aktivizační
praktikant/praktikantka Smyslové
aktivizace

Mgr. Lenka Olivová

vyhovuje

39

ISA educa s.r.o.

2015/1254-PC/PP

Level 1 - Aktivizační
praktikant/praktikantka Smyslové
aktivizace

Bc. et. Mgr. Alena
Sakařová

vyhovuje

40

ISA educa s.r.o.

2015/1254-PC/PP

Level 1 - Aktivizační
praktikant/praktikantka Smyslové
aktivizace

Bc. Hana Frühaufová

vyhovuje

41

Lumos Foundation

Úvod do problematiky procesu
2014/0738-PC/SP/VP/PP deinstitucionalizace - Deset
prvků DI

Michaela Svobodová,
DiS.

vyhovuje

42

Lumos Foundation

Úvod do problematiky procesu
2014/0738-PC/SP/VP/PP deinstitucionalizace - Deset
prvků DI

Mgr. Zlata Brůžková

vyhovuje

43

Lumos Foundation

Úvod do problematiky procesu
2014/0738-PC/SP/VP/PP deinstitucionalizace - Deset
prvků DI

Mgr. Ingrid Hanzlíková

vyhovuje

44

Lumos Foundation

Úvod do problematiky procesu
2014/0738-PC/SP/VP/PP deinstitucionalizace - Deset
prvků DI

Barbora Křižanová, DiS.

vyhovuje

45

MARLIN, s. r. o.

2013/1428-PC/SP/VP/PP Aktivizace seniorů

Mgr. Eva Keclíková

vyhovuje

46

MARLIN, s. r. o.

2014/0491-PC/SP/VP/PP Úvod do psychologie stáří

Mgr. Eva Keclíková

vyhovuje

47

MARLIN, s. r. o.

2014/0713-PC/SP/PP

Úvod do trénování paměti u
seniorů

Mgr. Eva Keclíková

vyhovuje

48

MARLIN, s. r. o.

2014/0426-PC/SP/VP/PP

Úvod do zákona o sociálních
službách

Mgr. Eva Keclíková

vyhovuje

49

MARLIN, s. r. o.

2013/1430-PC/SP/VP/PP Zneužívání a týrání seniorů

Mgr. Eva Keclíková

vyhovuje

50

MARLIN, s. r. o.

2013/0779-PC/SP/VP/PP Péče o osoby s demencí

Ing. Terezie Šmolíková

vyhovuje

51

MARLIN, s. r. o.

2014/0850-PC/SP/VP/PP

Problematika péče v domovech
se zvláštním režimem

Ing. Terezie Šmolíková

vyhovuje

52

MARLIN, s. r. o.

2014/0030-PC/SP/VP/PP

Úvod do péče o osoby s
demencí

Ing. Terezie Šmolíková

vyhovuje

Mgr. Eva Keclíková

vyhovuje

Mgr. Alena Jurečková

vyhovuje

Mgr. Barbora Váverková

vyhovuje

53

MARLIN, s. r. o.

2015/0025-PK

Sociálně právní minimum,
základy ochrany zdraví. Etika
činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost. Metody sociální
práce, Úvod do psychologie,
psychopatologie, somatologie.
Základy prevence vzniku
závislosti osob na sociální
službě, Prevence týrání a
zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby.
Aktivizační techniky. Základy
péče o domácnost a pomoc v
přirozeném prostředí. Vzdělávací
a výchovné techniky, základy
pedagogiky volného času.

54

MARLIN, s. r. o.

2015/0025-PK

Vzdělávací a výchovné techniky,
základy pedagogiky volného
času

55

MARLIN, s. r. o.

2015/0230-PC/SP/VP

Základy první pomoci v rámci
poskytování sociální služby
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56

57

58

MARLIN, s. r. o.

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, Psychologie v
komunikaci, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, Základy prevence
vzniku závislosti osob na sociální
službě, Úvod do problematiky
zdravotního postižení, Základy
péče o nemocné, základy
hygieny, psychosociální aspekty
chronických onemocnění,
Aktivizační techniky, Základy
péče o domácnost a pomoc v
přirozeném prostředí, Vzdělávací
a výchovné techniky, základy
pedagogiky volného času

Bc. Petra Duchečková,
DiS.

zamítnout

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, Základy prevence
vzniku závislosti osob na sociální
službě, Úvod do problematiky
zdravotního postižení, Krizová
intervence, Prevence týrání a
zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby,
Základy péče o nemocné,
základy hygieny, psychosociální
aspekty chronických
onemocnění, Základy péče o
domácnost a pomoc v
přirozeném prostředí

Bc. Martin Florián

zamítnout

2015/0025-PK

Sociálně právní minimum,
základy ochrany zdraví,
Standardy kvality sociálních
služeb, Metody sociální práce,
Základy prevence vzniku
závislosti osob na sociální
službě, Úvod do problematiky
zdravotního postižení, Základy
péče o nemocné, základy
hygieny, psychosociální aspekty
chronických onemocnění,
Aktivizační techniky, Základy
péče o domácnost a pomoc v
přirozeném prostředí

Hurtová Martina, Mgr.

zamítnout

18

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, Úvod do problematiky
zdravotního postižení,
Aktivizační techniky, Vzdělávací
a výchovné techniky, základy
pedagogiky volného času

Potůčková Pavlína, Mgr.

vyhovuje

Základy první pomoci v rámci
poskytování sociální služby

PhDr. Jarmila Verešová

vyhovuje

59

MARLIN, s. r. o.

2015/0025-PK

60

MARLIN, s. r. o.

2015/0230-PC/SP/VP

61

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

2014/0673-SP

Specifika a zásady komunikace s
osobami se zdravotním
postižením

Mgr. Pavlína Dupalová

vyhovuje

62

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

2014/0673-SP

Specifika a zásady komunikace s
osobami se zdravotním
postižením

Mgr. Daniela Konvičná

vyhovuje

63

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

2016/0403-PC/SP/VP

Úvod do komunikace s osobami
s duševním onemocněním

Mgr. Daniela Konvičná

vyhovuje

64

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

2016/0405-PC/SP/VP

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

Mgr. Daniela Konvičná

vyhovuje

65

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

2016/0406-PC/SP/VP

Úvod do systému služeb
podpory pracovního uplatnění
osob se zdravotním postižením

Mgr. Daniela Konvičná

vyhovuje

66

Persefona z. s.

2016/0394-PC/SP/VP/PP

Oznamovací povinnost
vyplývající z trestního zákoníku

Mgr. Hana Wernerová

vyhovuje

67

Persefona z. s.

2016/0394-PC/SP/VP/PP

Oznamovací povinnost
vyplývající z trestního zákoníku

Mgr. Marcela
Tomaščáková

vyhovuje

68

Persefona z. s.

2016/0394-PC/SP/VP/PP

Oznamovací povinnost
vyplývající z trestního zákoníku

Mgr. Katarina Svobodová

vyhovuje

Mgr. Ing. Miroslav
Hodina

vyhovuje

69

POE EDUCO, spol. s
r. o.

2016/0271-PK

Úvod zahájení, představení,
Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb, Základy
komunikace, rozvoj
komunikačních dovednosti,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Úvod do
psychologie, psychopatologie,
somatologie, Základy prevence
vzniku závislosti osob na sociální
službě, Metody sociální práce,
Krizová intervence
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70

71

POE EDUCO, spol. s
r. o.

POE EDUCO, spol. s
r. o.

2016/0271-PK

Úvod, zahájení, představení,
Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb, Základy
komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Etika výkonu
činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Sociálně právní
minimum, Metody sociální práce,
Základy péče o nemocné,
základy hygieny, úvod do
problematiky psychosociálních
aspektů chronických infekčních
onemocnění, Prevence týrání a
zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby,
Základy výuky péče o
domácnost, odborná praxe,
Krizová intervence, Úvod do
problematiky zdravotního
postižení

PhDr. Jaroslava
Baselová

zamítnout

2016/0271-PK

Úvod, zahájení, představení,
Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb, Základy
komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Etika výkonu
činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Základy péče o
nemocné, základy hygieny, úvod
do problematiky
psychosociálních aspektů
chronických infekčních
onemocnění, Odborná praxe

ThLic. Aleš Caha

zamítnout
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72

73

POE EDUCO, spol. s
r. o.

POE EDUCO, spol. s
r. o.

2016/0271-PK

Úvod, zahájení, představení,
Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb, Základy
komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Úvod do
psychologie, psychopatologie,
somatologie, Základy ochrany
zdraví, Etika výkonu činnosti
pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Sociálně právní
minimum, Základy péče o
nemocné, základy hygieny, úvod
do problematiky
psychosociálních aspektů
chronických infekčních
onemocnění, Aktivizační,
vzdělávací a výchovné techniky,
základy pedagogiky volného
času, Základy výuky péče o
domácnost, odborná praxe,
Úvod do problematiky
zdravotního postižení

Mgr. Petra Mieszková

zamítnout

2016/0271-PK

Základy komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Úvod do
psychologie, psychopatologie,
somatologie, Základy ochrany
zdraví, Etika výkonu činnosti
pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Sociálně právní
minimum, Základy péče o
nemocné, základy hygieny, úvod
do problematiky
psychosociálních aspektů
chronických infekčních
onemocnění

Mgr. Jana Alžběta
Mikulíková

zamítnout
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74

POE EDUCO, spol. s
r. o.

2016/0271-PK

Úvod, zahájení, představení,
Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb, Základy
komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Úvod do
psychologie, psychopatologie,
somatologie, Základy ochrany
zdraví, Etika výkonu činnosti
pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Základy prevence
vzniku závislosti osob na sociální
službě, Sociálně právní
minimum, Metody sociální práce,
Základy péče o nemocné,
základy hygieny, úvod do
problematiky psychosociálních
aspektů chronických infekčních
onemocnění, Aktivizační
vzdělávací a výchovné techniky,
základy pedagogiky volného
času, Základy výuky péče o
domácnost, odborná praxe,
Krizová intervence, Úvod do
problematiky zdravotního
postižení, Zvládání jednání
osoby, které je poskytována
sociální služba, které ohrožuje
její zdraví a život nebo zdraví a
život jiných fyzických osob

Mgr. et. Mgr. Alexandra
Potoková, DiS.

zamítnout

Mgr. Petra Feller
Stanieková

zamítnout

Bc. Leopold Kotlár, DiS.

zamítnout

75

POE EDUCO, spol. s
r. o.

2016/0271-PK

Úvod, zahájení, představení,
Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb, Základy
komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Úvod do
psychologie, psychopatologie,
somatologie, Etika výkonu
činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Sociálně právní
minimum, Metody sociální práce,
Prevence týrání a zneužívání
osob, kterým jsou poskytovány
sociální služby, Krizová
intervence

76

POE EDUCO, spol. s
r. o.

2016/0271-PK

Pravidla šetrné sebeobrany

22

77

POE EDUCO, spol. s
r. o.

2016/0271-PK

Úvod, zahájení, představení,
Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb, Základy
komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Úvod do
psychologie, psychopatologie,
somatologie, Etika výkonu
činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Metody sociální
práce, Krizová intervence

78

PROFIMA
EFFECTIVE, s. r. o.

2013/0433-PC/SP/VP

Předsudky v sociálních službách

Mgr. Petr Netočný

vyhovuje

79

PROFIMA
EFFECTIVE, s. r. o.

2013/1488-PC/SP/VP

Zavádění týmových změn v
sociálních službách

Mgr. Petr Smékal

vyhovuje

80

REKVAL, s.r.o.

2013/1196-SP/VP

Využití arteterapie v práci
sociálního pracovníka

Bc. Jana Johanna
Hinková

zamítnout

81

Slezská diakonie

2015/0941-PC/SP/VP

Přímá práce s klientem z
pohledu standardů kvality
sociálních služeb

PaedDr. Blanka
Veškrnová

vyhovuje

82

Slezská diakonie

2015/0941-PC/SP/VP

Přímá práce s klientem z
pohledu standardů kvality
sociálních služeb

PhDr. et. Mgr. Dagmar
Krutilová

vyhovuje

83

Slezská diakonie

2015/0941-PC/SP/VP

Přímá práce s klientem z
pohledu standardů kvality
sociálních služeb

Mgr. Karin Vráblová

vyhovuje

84

Slezská diakonie

2015/0941-PC/SP/VP

Přímá práce s klientem z
pohledu standardů kvality
sociálních služeb

Mgr. Hana Mazalová

vyhovuje

85

Slezská diakonie

2015/0941-PC/SP/VP

Přímá práce s klientem z
pohledu standardů kvality
sociálních služeb

Mgr. Martina Chlápková

vyhovuje

86

Slezská diakonie

2015/0941-PC/SP/VP

Přímá práce s klientem z
pohledu standardů kvality
sociálních služeb

Mgr. Šárka Vrbková

vyhovuje

87

Slezská diakonie

2015/0962-PC/SP/VP

Hodnocení procesu poskytování
sociálních služeb dle standardů
kvality sociálních služeb

PaedDr. Blanka
Veškrnová

vyhovuje

88

Slezská diakonie

2015/0962-PC/SP/VP

Hodnocení procesu poskytování
sociálních služeb dle standardů
kvality sociálních služeb

Antonín Plachý

vyhovuje

89

Slezská diakonie

2015/0962-PC/SP/VP

Hodnocení procesu poskytování
sociálních služeb dle standardů
kvality sociálních služeb

Mgr. Karin Vráblová

vyhovuje

90

Slezská diakonie

2015/0962-PC/SP/VP

Hodnocení procesu poskytování
sociálních služeb dle standardů
kvality sociálních služeb

Mgr. Hana Mazalová

vyhovuje

91

Slezská diakonie

2015/0962-PC/SP/VP

Hodnocení procesu poskytování
sociálních služeb dle standardů
kvality sociálních služeb

Mgr. Martina Chlápková

vyhovuje

92

Slezská diakonie

2015/0942-PC/SP/VP

Personální a provozní zajištění
chodu sociální služby dle
standardů kvality sociálních
služeb

PaedDr. Blanka
Veškrnová

vyhovuje

2015/0942-PC/SP/VP

Personální a provozní zajištění
chodu sociální služby dle
standardů kvality sociálních
služeb

PhDr. et. Mgr. Dagmar
Krutilová

vyhovuje

93

Slezská diakonie

23

Bc. Libuše Tomanová,
DiS.

zamítnout

94

Slezská diakonie

2015/0942-PC/SP/VP

Personální a provozní zajištění
chodu sociální služby dle
standardů kvality sociálních
služeb

Mgr. Karin Vráblová

vyhovuje

Mgr. Hana Mazalová

vyhovuje

95

Slezská diakonie

2015/0942-PC/SP/VP

Personální a provozní zajištění
chodu sociální služby dle
standardů kvality sociálních
služeb

96

Slezská diakonie

2015/0942-PC/SP/VP

Personální a provozní zajištění
chodu sociální služby dle
standardů kvality sociálních
služeb

Mgr. Martina Chlápková

vyhovuje

2015/0942-PC/SP/VP

Personální a provozní zajištění
chodu sociální služby dle
standardů kvality sociálních
služeb

Mgr. Šárka Vrbková

vyhovuje

97

Slezská diakonie

98

Společnost Podané
ruce o.p.s.

2014/1407-VP

Manažerská komunikace I.

Bc. Martin Boxan

vyhovuje

99

Společnost Podané
ruce o.p.s.

2016/0217-VP

Manažerská komunikace II. a její
využití v sociálních službách

Bc. Martin Boxan

vyhovuje

Příloha č. 4 : Výseldek distančního hlasování AK MPSV ze dne 30. 6. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

1

Whisby s.r.o.

Finanční a právní znalosti nutné k výkonu profese
pracovníka v sociální oblasti

2

Whisby s.r.o.

Finanční minimum pro pracovníky v sociální oblasti dluhová prevence

doplnit

Whisby s.r.o.

Právní minimum pro pracovníky v sociální oblasti dluhové poradenství

doplnit

4
5

Mgr. Jan Hesoun
Mgr. Jan Hesoun

Co můžu dělat, když se nedá nic dělat aneb Průvodce
beznadějí
O čem se nemluví

doplnit
doplnit

6

Diakonická akademie s. r. o.

Time Management pro sociální pracovníky a vedoucí
pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

7

Diakonická akademie s. r. o.

Jak úspěšně jednat s lidmi v prostředí sociálních služeb

vyhovuje

8
9

Diakonická akademie s. r. o.
Diakonická akademie s. r. o.

Prevence výskytu štěnice domácí (cimex lectularius) v
prostředí sociálních služeb
Work-life balance jako prevence syndromu vyhoření

vyhovuje
vyhovuje

10
11
12

Diakonická akademie s. r. o.
Diakonická akademie s. r. o.
Diakonická akademie s. r. o.

Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních
službách
Kurz pro pečující o lidi s demencí I.
Kurz pro pečující o lidi s demencí II.

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Diakonická akademie s. r. o.

Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí
sociálních služeb - hraniční a pasivně agresivní
osobnost

14
15

Diakonická akademie s. r. o.
Diakonická akademie s. r. o.

Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí
sociálních služeb - obsedantně kompulzivní a
histriónská osobnost
Doprovázení umírajících v zařízeních sociálních služeb

16
17

Triadis, o. p. s.
Institut pro rozvoj osobnosti, o.p.s.

Rodinné mapy: úvod do sociální anamnézy a
diagnostiky rodiny
Úvod do metody arteterapie v sociálních službách

doplnit
doplnit

18

Cesta rodiny životem z.s.

Komunikace s problematickým uživatelem sociální
služby

doplnit

Cesta rodiny životem z.s.
Cesta rodiny životem z.s.

Týmová spolupráce v sociálních službách a syndrom
vyhoření
Opatrovnictví a jeho význam v sociálních službách

doplnit
doplnit

3

13

19
20

24

Hodnocení
vyhovuje

doplnit

doplnit
vyhovuje

21
22

KUSTOD s.r.o.
Mgr. Eva Pávková

Individuální plánování v praxi - Jak individuálně
plánovat?
Kreativní řešení složitých případů

doplnit
zamítnuto

23
24
25
26

Inspirace- Institut pro transformační
systemickou terapii podle Satirové,
z.s.
IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o.
Triadis, o. p. s.
Diakonická akademie s. r. o.

Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci
Jak zvládat komunikační bariéry
Jak si poradit se stresem v komunikaci
Kinestetická mobilizace

doplnit
vyhovuje
doplnit
vyhovuje

25

