Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 54
konané dne 8. 9. 2016

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

Omluveni: Mgr. Dagmar Kopecká, Mgr. Kristýna Kotalová, Mgr. David Pospíšil, Ing. Bc. Alice Švehlová,
Ing. Václav Váňa

Program:

1) Přivítání členů Akreditační komise MPSV (AK MPSV) a zahájení jednání.
2) Aktuální informace k agendě akreditací.
3) Projednání návrhu na rozhodnutí o odejmutí akreditace kontrolované osoby MAVO s.r.o., se sídlem
Černošická 20, Vonoklasy, IČ: 62579461 – Naplňování podmínek akreditace dle vydaného rozhodnutí MPSV
o udělení akreditace č. 2015/0327-PK
4) Informace o výsledcích distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených v rámci 53. kola
akreditačního řízení členy AK MPSV (106 žádostí).
Projednání žádostí o akreditaci doplněných žadateli na základě usnesení o přerušení řízení a hodnocených
členy AK :


Evid. č. 16/0651 – Univerzita Palackého v Olomouci: Základní specifika a zásady komunikace s osobami
se zrakovým postižením



Evid. č. 16/0652 – Univerzita Palackého v Olomouci: Základní specifika a zásady komunikace s osobami
se sluchovým postižením



Evid. č. 16/0653 – Univerzita Palackého v Olomouci: Základní specifika a zásady komunikace s osobami s
PAS, s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením



Evid. č. 16/0758 – Profima Education, s.r.o.: Krizová intervence a její specifika



Evid. č. 16/0670 – TopHelpPlus s.r.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách



Evid. č. 16/0762 – Profima Education, s.r.o.: Problematika pádů u seniorů



Evid. č. 16/0773 - Profima Education, s.r.o.: Základy stimulačních metod



Evid. č. 16/0821 - Profima Education, s.r.o.: Formy komunikace osob s dorozumívacími problémy



Evid. č. 16/0694 – Diecézní charita Brno: Workshop: Agrese a šikana u dětí



Evid. č. 16/0555 - Střední zdravotnická škola Děčín, p.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách



Evid. č. 16/0793 - Profima Education, s.r.o.: Úvod do problematiky specifických komunikačních technik u
klientů s PAS – Doplnění nebylo doručeno – Zastavit řízení



Evid. č. 16/0751 - Profima Education, s.r.o.: Základní techniky zvládání specifického chování u klientů s
PAS – Doplnění nebylo doručeno – Zastavit řízení
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Evid. č. 16/0816 - Profima Education, s.r.o.: Sociální práce s osobami se smyslovým postižením –
Doplnění nebylo doručeno – Zastavit řízení

5) Projednání stanovisek členů AK MPSV k žádostem o akreditaci vzdělávacích programů předložených
k projednání v 54. kole akreditačního řízení MPSV (269 žádostí).
6) Informace o projednání žádostí o doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů v rámci
54. kola akreditačního řízení (123 žádostí).
7) Závěr jednání

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 53. kola akreditačního řízení členy AK MPSV.
3) AK MPSV po projednání návrhu na rozhodnutí o odejmutí akreditace kontrolované osoby MAVO s.r.o., se
sídlem Černošická 20, Vonoklasy, IČ: 62579461 – Naplňování podmínek akreditace dle vydaného
rozhodnutí MPSV o udělení akreditace č. 2015/0327-PK – přijímá stanovisko:
doporučuje odejmutí akreditace č. 2015/0327-PK kontrolvané osobě MAVO s.r.o.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7
4) AK MPSV po projednání žádostí doplněných na základě usnesení o přerušení řízení přijímá stanovisko:


Evid. č. 16/0651 – Univerzita Palackého v Olomouci: Základní specifika a zásady komunikace s osobami
se zrakovým postižením
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0652 – Univerzita Palackého v Olomouci: Základní specifika a zásady komunikace s osobami
se sluchovým postižením
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0653 – Univerzita Palackého v Olomouci: Základní specifika a zásady komunikace s osobami s
PAS, s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0758 – Profima Education, s.r.o.: Krizová intervence a její specifika
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0670 – TopHelpPlus s.r.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0762 – Profima Education, s.r.o.: Problematika pádů u seniorů
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0773 - Profima Education, s.r.o.: Základy stimulačních metod
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7
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Evid. č. 16/0821 - Profima Education, s.r.o.: Formy komunikace osob s dorozumívacími problémy
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0694 – Diecézní charita Brno: Workshop: Agrese a šikana u dětí
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0555 - Střední zdravotnická škola Děčín, p.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách
nedoporučuje akreditaci
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0793 - Profima Education, s.r.o.: Úvod do problematiky specifických komunikačních technik
u klientů s PAS – Doplnění nebylo doručeno
doporučuje zastavit akreditační řízení
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0751 - Profima Education, s.r.o : Základní techniky zvládání specifického chování u klientů
s PAS – Doplnění nebylo doručeno – Zastavit řízení
doporučuje zastavit akreditační řízení
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0816 - Profima Education, s.r.o.: Sociální práce s osobami se smyslovým postižením –
Doplnění nebylo doručeno – Zastavit řízení
doporučuje zastavit akreditační řízení
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7



Evid. č. 16/0688 - ISNA-MSE z.s.: Základní pojetí muzikoterapie ve Snoezelen prostředí I. – Doplnění
nebylo doručeno – Zastavit řízení
Distanční hlasování AK MPSV ze dne 19.9.2016:
doporučuje zastavit akreditační řízení
PRO: 14
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 STŘET ZÁJMU: 0

5)

AK MPSV po projednání doporučuje k akreditaci žádosti o akreditaci uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 označené
slovem „vyhovuje“.
PRO: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7

6)

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: 10
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7

7)

AK MPSV nedoporučuje k akreditaci žádosti v příloze č. 1, 2 a 3 označené slovem „zamítnuto“.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 7

Zapsala: Mgr. D. Kratochvílová
V Praze dne 21. 9. 2016

PhDr. Melanie Zajacová
místopředsedkyně Akreditační komise MPSV
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Příloha č. 1: Vzdělávací programy hodnocené v 54. kole a projednané na řádném zasedání Akreditační
komise MPSV dne 8. 9. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

1

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs.
exilu 670, příspěvková organizace

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

2

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs.
exilu 670, příspěvková organizace

Kvalifikační kurz pro osobní asistenty k dětem a mladým
lidem s postižením

zamítnuto

3

Kateřina Andrlová

Úvod do komunikace s klientem se závislostí se
zaměřením na duální diagnózy

doplnit

4

Kateřina Andrlová

Úvod do adiktologie

doplnit

5

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

Doprovázení v umírání, komunikace s rodinou klienta

6

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

Bobath koncept pro pracovníky sociálních služeb

7

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

Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb

zamítnuto

8

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

Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD

zamítnuto

9

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

Metody práce s lidmi s autismem - úvod

zamítnuto

10

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

Úvod do problematiky poruch autistického centra

zamítnuto

11

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

Úvod do edukace mentálně postižených osob

zamítnuto

12

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí

vyhovuje

13

K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.

Základy psychohygieny a syndrom vyhoření

vyhovuje

14

K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.

Pracovník v sociálních službách

15

K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.

Prohloubení komunikačních dovedností v sociálních
službách

vyhovuje

16

Mgr. Stanislav Karas

Zvládání zátěžových situací - konflikt

vyhovuje

17

Mgr. Stanislav Karas

Zvládání zátěžových situací - manipulace

vyhovuje

18

DOMOVINKA ADP s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

19

Mgr. Hana Heindorferová

Psychologické aspekty partnerského vztahu

vyhovuje

Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.

Sociálně-právní ochrana dětí, zkušenosti z aplikace
zákona o SPOD po 1.1. 2013, příklady dobré a špatné
praxe

vyhovuje

21

Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.

Vybraná ustanovení rodinného práva z občanského
zákoníku

vyhovuje

22

MUDr. František MATUŠKA

Systemická práce s rodinou

vyhovuje

23

Agentura IPSUM s.r.o.

Práce s ohroženým dítětem na 1. stupni ZŠ - úvod do
tématu

vyhovuje

24

Agentura IPSUM s.r.o.

Práce s ohroženým dítětem ve věku 0 - 6 let - úvod do
tématu

vyhovuje

25

Slezská diakonie

Vedení poradenského rozhovoru

vyhovuje

Mgr. Martina Stehlíková

Rehabilitační péče o klienty s poruchami hybnosti v
kontextu v sociálních služeb

vyhovuje
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26

4

Hodnocení

zamítnuto
doplnit

doplnit

27

MARLIN, s.r.o.

Individuální plánování se zaměřením na osoby s
omezenou schopností komunikace

vyhovuje

28

MARLIN, s. r. o.

Krizová intervence

vyhovuje

29

MARLIN, s.r.o.

Práce s klientem s rizikem v chování, včetně zpracování
krizových plánů

vyhovuje

30

MARLIN, s.r.o.

Seznámení s asertivitou

vyhovuje

31

MARLIN, s.r.o.

Úvod do krizové intervence

vyhovuje

32

MARLIN, s.r.o.

Úvod do sociální interakce v práci pomáhajícího
pracovníka

vyhovuje

33

MARLIN, s. r. o.

Úvod do poradenského procesu v sociální práci

vyhovuje

34

MARLIN, s. r. o.

Úvod do problematiky duševních nemocí

vyhovuje

35

MARLIN, s. r. o.

Úvod do sociální rehabilitace v práci s uživatelem
sociální služby

vyhovuje

36

MARLIN, s. r. o.

Základy aktivního naslouchání při vedení rozhovoru

vyhovuje

37

MARLIN, s. r. o.

Základy problematiky sexuality a vztahů u osob s
postižením

vyhovuje

38

HARTMANN - RICO a.s.

Komunikace s agresivním klientem

doplnit

39

HARTMANN - RICO a.s.

Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou

doplnit

40

HARTMANN - RICO a.s.

Respektující komunikace v sociálních službách

doplnit

41

HARTMANN - RICO a.s.

Jak zacházet s emocemi

42

APROXY s.r.o.

Prevence a léčba traumatu u dětí

doplnit

43

APROXY s.r.o.

Terapeutická práce s tělem jako nástroj zvládání
stresových situací

doplnit

44

APROXY s.r.o.

Násilí očima seniorů

vyhovuje

45

APROXY s.r.o.

Sexualita osob s mentálním postižením

vyhovuje

46

APROXY s.r.o.

Jak zacházet s agresivitou u osob mentálně postižených

doplnit

47

APROXY s.r.o.

Poruchy chování u osob s mentálním postižením a
způsoby jejich zvládání

doplnit

48

APROXY s.r.o.

Efektivní komunikace u klientů s mentálním postižením

doplnit

PhDr. Jaroslava Dvořáková

Základy sociálních dovedností pro rozvoj týmové
spolupráce: komunikace v týmu

zamítnuto

50

PhDr. Jaroslava Dvořáková

Psychologické minimum pro pracovníky v sociální
oblasti: úvod do problematiky

zamítnuto

51

Blanka Pevná

Úvod do problematiky zvládání emocí a konfliktních
situací u pomáhajících profesí

zamítnuto

52

Mgr. Milena Mikulková

Alzheimerova nemoc - přístupy v sociálních službách

zamítnuto

Mgr. Milena Mikulková

Work Life Balance - slaďování osobního a profesního
života

doplnit

Zřetel, s.r.o.

Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních
služeb

vyhovuje

55

Zřetel, s.r.o.

Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních
službách

vyhovuje

56

Miluše Těthalová

Koučink, koučovací přístup pro vedoucí pracovníky v
sociálních službách

zamítnuto

57

Ing. Marie Hronová

Efektivní řízení času pracovníků v sociálních službách úvod do problematiky

vyhovuje

58

SEDUCA-CZE s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

59

Quip, z. ú.

PLÁNOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ČLOVĚKA

vyhovuje

60

Quip, z. ú.

vyhovuje

61

Quip, z. ú.

PRÁVA, POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST
PŘÍPADOVÉ KONFERENCE ZAMĚŘENÉ NA
ČLOVĚKA

62

REMISVIT, z.ú.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

Dr. Ing. Jiří Staněk

Komunikace v obtížných situacích - úvod do
problematiky

doplnit

49
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63
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zamítnuto

vyhovuje

64

Dr. Ing. Jiří Staněk

Úvod do problematiky řešení rodinných sporů při využití
služeb rodinné mediace

doplnit

65

Dr. Ing. Jiří Staněk

Poradenství sociálního pracovníka obce - úvod do
problematiky

doplnit

66

Petr Eisner, DiS.

Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb
jako prevence syndromu vyhoření

vyhovuje

67

Petr Eisner, DiS.

Empowerment - základy využití v sociálních službách

vyhovuje

68

TopHelpPlus s.r.o.

Úvod do problematiky péče o člověka s demencí

vyhovuje

69

Ing. Simona Sedláčková

Úvod do problematiky sociální práce, poradenství a
kompetencí sociálních pracovníků dle zákona o
sociálních službách

zamítnuto

70

Fokus Praha, z.ú.

Duševní onemocnění u dětí - jak rozeznat a pomoci

vyhovuje

71

NADĚJE

Úvod do dramaterapie a arteterapie pro sociální služby techniky k využití v praxi

zamítnuto

72

NADĚJE

Úvod do marketingu v sociálních službách

vyhovuje

73

NADĚJE

Úvod do komunikace s manipulativními a agresivními
klienty

vyhovuje

74

NADĚJE

Práce s rodinou v krizi - úvod do problematiky

vyhovuje

75

NADĚJE

Koučink a jeho využití v prostředí sociálních služeb úvod do problematiky

zamítnuto

76

Anabell, o.p.s.

Výcvik v psychosociálních dovednostech

zamítnuto

77

Sdružení Práh

Přístupy v práci s lidmi s duální diagnózou

doplnit

78

Židovská obec v Praze

Úvod do specifik paliativní péče o židovské klienty

doplnit

79

Centrum paliativní péče, z. ú.

Paliativní péče v domově pro seniory

doplnit

80

Rodinné mosty, z.s.

Řešení konfliktních situací v sociální práci s rodinou

doplnit

81

Rodinné mosty, z.s.

Úvod do problematiky majetkových a násilných trestných
činů dětí a mladistvých

82

Společnost sociálních pracovníků
ČR, z. s.

Sociální práce ve sporech rodičů o děti

doplnit

83

Společnost sociálních pracovníků
ČR, z. s.

Možnosti a limity využití techniky mediace při
poskytování SPOD

doplnit

84

Portus Praha, z.ú.

Mediální trénink pro vedoucí pracovníky v sociálních
službách

85

THEIA - krizové centrum o.p.s.

Práva a rozhodovací procesy dětí a mladistvých v České
republice

doplnit

86

THEIA - krizové centrum o.p.s.

Prevence rizikového chování dětí

doplnit

87

REMEDIUM Praha o.p.s.

DLUHOVÁ PREVENCE V SOCIÁLNÍ PRÁCI S DĚTMI A
MLÁDEŽÍ

vyhovuje

88

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Zjišťování názoru nezletilého - techniky práce, vedení
rozhovoru s nezletilým

vyhovuje

89

CARITAS – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Sociální práce s uprchlickými rodinami

vyhovuje

90

CARITAS – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Validace podle Naomi Feil - komunikace s lidmi s
demencí

vyhovuje

91

SEMIRAMIS z. ú.

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

doplnit

92

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Etika v péči o klienty a příjemce sociálních služeb jako
jeden z důležitých prvků pro jejich správné fungování

doplnit

93

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Agresivní uživatel sociálních služeb a možnosti ochrany
zúčastněných osob jako důležitý prvek pro správné
fungování a bezpečné poskytování sociálních služeb

doplnit

94

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Úvod do problematiky sebevražedného chování, umírání
a smrti jako jeden z důležitých prvků pro správné
zvládnutí kritických situací v systému sociálních služeb

doplnit

95

Ostravské Slunéčko, z.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

6

vyhovuje

zamítnuto

96

Profesní komora sociálních
pracovníků, z.s.

Náročné situace v komunikaci s klientem

vyhovuje

97

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

Výběr zaměstnanců v sociálních službách

vyhovuje

98

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

Adaptace pracovníka a vylaďování pracovního týmu v
sociálních službách

vyhovuje

99

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

Základní přístupy k vedení lidí v sociálních službách

vyhovuje

100

INSTITUT MONIKA KROHWINKEL
o.p.s.

Etický program DEKACERT

vyhovuje

101

Diecézní charita Brno

Základy péče o klienty sociálních služeb

vyhovuje

102

Diecézní charita Brno

Péče o imobilního klienta v domácí péči

vyhovuje

103

Diecézní charita Brno

Workshop: Time management – Jak přežít denně 24
hodin

vyhovuje

104

Diecézní charita Brno

Workshop: Interkulturní komunikace

Diecézní charita Brno

Workshop: Základy nízkoprahových služeb a
streetworku v praxi

vyhovuje

106

Diecézní charita Brno

Péče o osoby s poruchou kognitivních funkcí v domácí
péči a v sociálních službách

vyhovuje

107

Gerontologický institut, o.p.s.

Kvalifikační kurs pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

108

SPIN

Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence
a intervence

vyhovuje

M-SOR s.r.o.

Sebeobrana pro pracovníky působící v sociálních
službách - základní kurz

vyhovuje

110

Komuniké, o. p. s.

Úvod do problematiky porozumění uživateli s
Alzheimerovou nemocí

vyhovuje

111

Komuniké, o. p. s.

Základy psychohygieny

vyhovuje

112

Komuniké, o. p. s.

Problematika syndromu vyhoření a jeho prevence –
základy

vyhovuje

113

PhDr. Václava Hořavová

Rodičovská odpovědnost

vyhovuje

114

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Základy mediačních technik a jejich využití v sociální
práci

doplnit

115

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Úvod do veřejného opatrovnictví v praxi sociálního
pracovníka

doplnit

116

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

doplnit

117

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Terénní sociální práce v praxi sociálního pracovníka

doplnit

118

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Dávky pomoci v hmotné nouzi a sociální práce v
systému

doplnit

119

Modrá linka, o.s.

Sociální práce s lidmi bez domova

vyhovuje

120

Sociální agentura, o.p.s.

Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím
klientem

vyhovuje

121

Sociální agentura, o.p.s.

Standard kvality č. 5 – Základy individuálního plánování
průběhu sociální služby

vyhovuje

122

Sociální agentura, o.p.s.

Úvod do problematiky doprovázení umírajícího a
pozůstalých

vyhovuje

123

Sdružení Práh

Terénní práce s lidmi s duševním onemocněním

doplnit

124

Sdružení Práh

Etika výkonu činnosti zaměstnance v sociálních
službách, lidská práva a důstojnost - praktické
naplňování standardu č.2

zamítnuto

125

Sdružení Práh

Psychiatrické minimum

zamítnuto

126

ADAMUS s.r.o.

Praktická aktivizace seniorů v sociálních službách

zamítnuto

127

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S
AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s.

Úvod do problematiky poruch autistického spektra

vyhovuje

128

EDLiT s.r.o.

Šetrná sebeobrana

vyhovuje

129

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV,
o.p.s.

Emoční inteligence v pečovatelství

vyhovuje

105

109
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doplnit

130

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV,
o.p.s.

Psychologické aspekty sociální práce

vyhovuje

131

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
s.r.o.

Zjišťování názoru dítěte

vyhovuje

132

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
s.r.o.

Sociální práce ve sporech rodičů o děti

vyhovuje

133

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
s.r.o.

Základní kurz první pomoci

vyhovuje

134

M.H.S. z.s.

Týmová spolupráce a konflikt v týmu sociálních služeb

135

M.H.S. z.s.

Tvorba a správa vnitřních předpisů v sociálních službách

vyhovuje

136

M.H.S. z.s.

Konfliktní situace a jejich řešení

vyhovuje

137

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Úvod do mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi

vyhovuje

138

Diakonická akademie s. r. o.

Využití alternativní a augmentativní komunikace – úvod
do problematiky

139

Diakonická akademie s. r. o.

Úvod do krizového plánování

vyhovuje

140

Magdaléna Bardová

K6 Individuální přístup v komplexní ošetřovatelské péči
o seniory II

zamítnuto

141

Magdaléna Bardová

K5 Individuální přístup v komplexní péči o seniory I

zamítnuto

142

Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s.

Rané trauma

vyhovuje

143

Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s.

Základy asociálního chování - rizikové módní trendy
extrémních volnočasových aktivit dětí a mládeže

vyhovuje

144

Člověk v tísni, o.p.s.

Úvod do dluhového poradenství – oddlužení

doplnit

145

Člověk v tísni, o.p.s.

Úvod do dluhového poradenství – vymáhání pohledávek

doplnit

146

Člověk v tísni, o.p.s.

Úvod do dluhového poradenství – exekuce

doplnit

147

Člověk v tísni, o.p.s.

Úvod do dluhového poradenství – smluvní podmínky

doplnit

148

Akademie Vězeňské služby ČR

Role fyzické kondice sociálních pracovníků v prevenci
syndromu vyhoření

zamítnuto

149

Lucie Balarinová

První pomoc u osob se zrakovým a sluchovým
postižením

vyhovuje

150

Domov Sue Ryder, z. ú.

Poskytování paliativní péče v Domově Sue Ryder

vyhovuje

151

Mgr. Ludmila Lešková

Senioři jako oběti týrání, zneužívání a zanedbávání

vyhovuje

152

Mgr. Ludmila Lešková

Možnosti a metody aktivizace seniorů v kontextu
sociálních služeb

zamítnuto

153

Mgr. Markéta Jindřichovská
Brabencová

Základy terapeutického zahradničení v rehabilitaci
(ergoterapii)

vyhovuje

Martina Formanová

Citová deprivace: úvod do problematiky – základní
pravidla analýzy a komunikace, doporučení vhodnosti
péče z praxe

vyhovuje

155

Martina Formanová

Sociálně-právní ochrana dětí: praktické poznatky z
aplikace vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní
ochraně dětí a předpisů souvisejících

vyhovuje

156

Mgr. Jana Paloušková

Management změny v sociálních službách

157

SEŇORINA s.r.o.

Montessori principy v péči o seniory

vyhovuje

158

PROUTEK, občanské sdružení

Zplnomocňování klienta a individuální plánování

vyhovuje

159

Rozum a Cit, z.s.

Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP se svou biologickou
rodinou - úvod do problematiky asistovaného kontaktu

vyhovuje

160

Společnost Podané ruce o.p.s.

Využití dramaterapie v pomáhajících profesích II.

vyhovuje

161

Společnost Podané ruce o.p.s.

Představení základních konceptů gestalt terapie
využitelných v pomáhajících profesích

vyhovuje

162

EDUCOL, o. p. s.

Duševní poruchy

zamítnuto

163

EDUCOL, o. p. s.

Psychiatrické minimum II.

zamítnuto

164

EDUCOL, o. p. s.

Supervize v praxi I.

zamítnuto

165

EDUCOL, o.p.s.

Supervize v praxi II.

zamítnuto

154

8

doplnit

doplnit

doplnit

166

SocioFactor s.r.o.

Wellbeing pro sociální pracovníky jako prevence
syndromu vyhoření

vyhovuje

167

SocioFactor s.r.o.

Práce se seniory s demencí – vhled do problematiky

vyhovuje

168

SocioFactor s.r.o.

Práce s rodinou z třetích zemí a dítětem v režimu
sociálně právní ochrany dětí

vyhovuje

169

SocioFactor s.r.o.

Podpora sítě služeb pro rodiny s dítětem ze třetích zemí

vyhovuje

170

Evangelikální teologický seminář Vyšší odborná škola teologická a
sociální

Pastorační a komunikační dovednosti v sociální práci
(bez e-learningu)

doplnit

171

Evangelikální teologický seminář Vyšší odborná škola teologická a
sociální

Duševní poruchy a práce s klienty

doplnit

172

Evangelikální teologický seminář Vyšší odborná škola teologická a
sociální

Komunikace a práce v týmu

doplnit

173

Evangelikální teologický seminář Vyšší odborná škola teologická a
sociální

Krizová intervence

doplnit

174

Evangelikální teologický seminář Vyšší odborná škola teologická a
sociální

Lidská práva a ochrana práv klientů

doplnit

175

Evangelikální teologický seminář Vyšší odborná škola teologická a
sociální

Motivace – s péčí řádného hospodáře

doplnit

176

Evangelikální teologický seminář Vyšší odborná škola teologická a
sociální

Pastorační a komunikační dovednosti v sociální práci

doplnit

177

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Jak lépe komunikovat I.

doplnit

178

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Jak lépe komunikovat II.

doplnit

179

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Management změn v organizaci I.

doplnit

180

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Management změn v organizaci II.

zamítnuto

181

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Vedení a řízení lidí I.

zamítnuto

182

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Vedení a řízení lidí II.

zamítnuto

183

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Konflikt a jeho řešení II.

zamítnuto

184

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Jak se bránit nátlakovým metodám I.

doplnit

185

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Jak se bránit nátlakovým metodám II.

doplnit

186

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Time management – Základy řízení práce v čase

doplnit

187

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Time management - Řízení práce týmu v čase

doplnit

188

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Jak zvládnout syndrom vyhoření

vyhovuje

189

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí

vyhovuje

190

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Etika v obrazech v službách sociální péče

191

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Etika v obrazech v službách sociální prevence

vyhovuje

192

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Individuální plánování s uživateli trpícími demencí

vyhovuje

193

MADIO z.s.

Asertivní techniky jednání v sociálních službách

9

doplnit

doplnit

194

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S
AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s.

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem

195

Husův institut teologických studií

Sociální a zdravotnická péče o klienty v terminálním
stadiu onemocnění ve spolupráci s rodinou

doplnit

196

Fakta s.r.o.

Současné trendy drogové scény v ČR a její směřování

doplnit

197

Fakta s.r.o.

Agresivní jedinec

doplnit

198

Fakta s.r.o.

Vývoj patologie chování a osobnosti u dětí a dospělých

doplnit

199

Fakta s.r.o.

Poruchy chování v dětském věku

doplnit

200

Fakta s.r.o.

Poruchy chování v období adolescence

doplnit

201

Fakta s.r.o.

Poruchy osobnosti

doplnit

202

OZP Akademie z.ú.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

203

PaedDr. Anna Jakobová

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického
spektra, pervazivními vývojovými poruchami

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Zpracování písemných dokladů ke standardům kvality
pověřených osob (včetně ZDVOP)

vyhovuje

205

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky zpracovávání písemných dokladů
ke standardům kvality pověřených osob (včetně
ZDVOP)

vyhovuje

206

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy poradenských dovedností zaměřených na
aktivizaci uživatele

doplnit

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

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

doplnit

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky týraného, sexuálně zneužívaného
a zanedbávaného dítěte

doplnit

209

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Péče o uživatele s demencí v sociálních službách,
problematika psychických poruch související s procesem
stárnutí a stáří z pohledu pečující osoby

doplnit

210

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Zásady práce s klientem s rizikem chování

doplnit

211

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

212

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky psychiatrického minima v
sociálních službách

213

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Bazální stimulace-nástavbový kurz

vyhovuje

PRO RESCUE, o. p .s.

SPOLEČENSKÉ AKCE NEJVYŠŠÍHO VÝZNAMU,
STÁTNICKÉ, VIP A MEZINÁRODNÍ NÁVŠTĚVY V
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

zamítnuto

PRO RESCUE, o. p. s.

Péče o kůži seniorů v domácnosti I - Projevy stárnutí a
nemoci - Základní kurz

zamítnuto

216

PRO RESCUE, o. p. s.

PÉČE O KŮŽI SENIORŮ V DOMÁCNOSTI II, ÚČINNÉ
LÁTKY A POSTUPY PÉČE O KŮŽI SENIORŮ Rozšiřující kurz

zamítnuto

217

PRO RESCUE, o. p. s.

PROBLÉMY DÝCHACÍ SOUSTAVY VE STÁŘÍ A
NEMOCI SENIORŮ, základní kurz

zamítnuto

PRO RESCUE, o. p. s.

PROBLÉMY MOBILITY SENIORŮ A PÉČE O
POHYBOVOU SOUSTAVU VE STÁŘÍ, základní kurz

zamítnuto

219

PRO RESCUE, o. p. s.

PROBLÉMY TRÁVÍCÍ SOUSTAVY VE STÁŘÍ A VÝŽIVA
SENIORŮ - Základní kurz

zamítnuto

220

Sdružení "Piafa" ve Vyškově

Kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

221

Eva Procházková

Biografická koncepce péče

doplnit

222

Eva Procházková

Úvod do filozofie psychobiografického modelu péče
Prof. E. Böhma

doplnit

223

Pavel Kliment

Nácvik vybraných relaxačních technik

doplnit

224

Pavel Kliment

Syndrom vyhoření - rizika, prevence

225

Pavel Kliment

Úvod do budování a udržování vztahu pomoci

226

Pavel Kliment

Úvod do jednání v situacích stresu

Pavel Kliment

Vedení poradenského procesu v rámci pomáhajících
profesí

204

207
208

214
215

218

227
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vyhovuje

zamítnuto
doplnit

zamítnuto
doplnit

zamítnuto
doplnit
zamítnuto
doplnit

228

Pavel Kliment

Vybrané kapitoly ze sociální patologie I.

doplnit

229

Pavel Kliment

Vybrané kapitoly ze sociální patologie II.

doplnit

230

Pavel Kliment

Vybrané okruhy z psychopatologie pro pomáhající
profese I.

doplnit

231

Pavel Kliment

Vybrané okruhy z psychopatologie pro pomáhající
profese II.

doplnit

232

Mgr. Martina Friedlová

Základy využití muzikoterapeutických prvků ve
Snoezelenu

233

Univerzita Hradec Králové

Jednání s klientem v obtížných situacích

234

Gaudia Institut, s.r.o.

Jak hovořit s člověkem v krizi 3. – úvod do praxe
systemického přístupu k poskytování krizové intervence

235

Agentura STARS s.r.o.

Práva uživatelů sociálních služeb v praxi

236

Agentura STARS s.r.o.

Využití základů jógy, technik dýchání a relaxace v péči o
klienty v sociálních službách

zamítnuto

237

Agentura STARS s.r.o.

Praktické návody pro trénování paměti se seniory

vyhovuje

238

Agentura STARS s.r.o.

Zvládání problémových situací prostřednictvím rozvoje
osobnosti

zamítnuto

239

Agentura STARS s.r.o.

Základy arteterapie a artefiletiky

zamítnuto

240

Asociace rodinných konferencí, z.ú.

Školení KOORDINÁTORŮ Rodinných konferencí

doplnit

241

Asociace rodinných konferencí, z.ú.

Úvod do přístupu Rodinných konferencí

doplnit

242

Asociace rodinných konferencí, z.ú.

Úvod do přístupu Rodinných konferencí

vyhovuje

243

Asociace rodinných konferencí, z.ú.

Školení ZADAVATELŮ Rodinných konferencí

vyhovuje

244

3lobit, o.z. odštěpný závod

Úvod do práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen)

doplnit

245

3lobit, o.z. odštěpný závod

Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v
sociálních službách

doplnit

246

3lobit, o.z. odštěpný závod

Specifika práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen)
- Snoezelen v praxi

doplnit

247

Jitka Suchá

Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u
seniorů

vyhovuje

248

Jitka Suchá

Cvičení paměti u seniorů II.

zamítnuto

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství úvod do problematiky

doplnit

250

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se
zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do
problematiky

doplnit

251

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Základy pěstounské péče a osvojení

doplnit

252

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Základy sociálního práva - právní minimum pro
neprávníky

253

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Základy rodinného práva v novém občanském zákoníku

doplnit

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Svéprávnost - úvod do řešení problémů svéprávnosti
podle nového občanského zákoníku, opatrovnictví
zletilých osob

doplnit

255

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.

Základy sociální psychologie - rodina jako sociální
děloha

256

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Komunikace s problémovými typy klientů

vyhovuje

257

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Podpora a rozvoj soběstačnosti klientů s deficitem
sebepéče

vyhovuje

258

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Poruchy autistického spektra - úvod do problematiky

vyhovuje

259

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Vyjednávání a facilitace v sociálních službách

vyhovuje

260

POHODA - společnost pro normální
život lidí s postižením, o.p.s.

Demence u lidí s mentálním postižením

vyhovuje

261

Mgr. Martina Stehlíková

Základy péče o klienty s dekubity v zařízeních sociálních
služeb

vyhovuje

262

Asistence, o.p.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

249

254

11

vyhovuje
doplnit

vyhovuje
doplnit

zamítnuto

doplnit

doplnit

263

SEDUCA-CZE s.r.o.

Problematika dentální hygieny uživatelů sociálních
služeb

264

SEDUCA-CZE s.r.o.

Využití tance při aktivizaci uživatelů sociálních služeb

265

Ledovec, o.s.

Muzikoterapie v procesu zotavení z duševního
onemocnění

vyhovuje

266

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Řešení problému sexuálního zneužívání dítěte v práci
sociálního pracovníka

vyhovuje

267

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Bazální stimulace – prohlubující kurz

vyhovuje

268

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Osobnost - od normy k poruše

vyhovuje

Sociální agentura, o.p.s.

Základy práce s uživatelem s projevy agresivního
chování

vyhovuje

269

vyhovuje
doplnit

Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané
na řádném zasedání dne 8. 9. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

Doplnění

Hodnocení

TREMEDIAS, spolek

Základy metod práce s lidmi s duševním
onemocněním

doplnění

vyhovuje

Mgr. Jaroslava Slaná

Specifika komunikace se seniory

doplnění

vyhovuje

Mgr. Jaroslava Slaná

Specifika komunikace s klienty s
Alzheimerovou chorobou

doplnění

vyhovuje

4

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Doprovázení jako nástroj komunikace s
umírajícími a pozůstalými

doplnění

vyhovuje

5

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

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

zamítnuto

OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

7

Svaz PROADIS, z.s.

Sociální práce v adiktologických službách

doplnění

vyhovuje

8

Dvouletá katolická střední škola a
mateřská škola

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

9

CARITAS – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Spirituální kompetence sociálního
pracovníka - úvodní vhled

doplnění

vyhovuje

10

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Pracovně právní legislativa v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

Whisby s.r.o.

Finanční minimum pro pracovníky v
sociální oblasti - dluhová prevence

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

PhDr. Lenka Poláková

Právní minimum pro pracovníky v sociální
oblasti - dluhové poradenství
Transformativní přístup ke zvládání
konfliktů

doplnění

vyhovuje

PhDr. Martina Venglářová

Děti a dospívající jako oběti trestných činů
- úvod do problematiky

doplnění

vyhovuje

Facilita CZ, s.r.o.

Facilitace a případové konference

doplnění

vyhovuje
vyhovuje

3P Consulting, s. r. o.

Umění facilitace v sociální oblasti
Individuální plánování v kontextu
transformace

doplnění
doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Lumos Foundation

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

Lumos Foundation

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

doplnění

vyhovuje

Mgr. Jan Hesoun

Co můžu dělat, když se nedá nic dělat
aneb Průvodce beznadějí

doplnění

vyhovuje

1
2
3

6

11
12
13
14
15
16
17

Whisby s.r.o.

Facilita CZ, s.r.o.

18

19
20

12

21

Mgr. Jan Hesoun

O čem se nemluví

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Diakonická akademie s. r. o.

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

doplnění

vyhovuje

Diakonická akademie s. r. o.

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

Triadis, o. p. s.

Rodinné mapy: úvod do sociální anamnézy
a diagnostiky rodiny

doplnění

vyhovuje

Ledovec, z.s.

Trivium lidského pomáhání

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

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

Institut pro rozvoj osobnosti, o.p.s.

Úvod do metody arteterapie v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

Univerzita Palackého v Olomouci

Základní specifika a zásady komunikace s
osobami se zrakovým postižením

doplnění

zamítnuto

Univerzita Palackého v Olomouci

Základní specifika a zásady komunikace s
osobami se sluchovým postižením

doplnění

zamítnuto

doplnění

zamítnuto

doplnění

vyhovuje

22

23

24
25

26

27
28
29

Gaudia proti rakovině z.s.

Základní specifika a zásady komunikace s
osobami s PAS, s mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením
Práce s neléčitelně nemocnými,
umírajícími a jejich blízkými (rozsah 48
hodin)

bfz o.p.s.

Individuální plánování s uživatelem sociální
služby (úvod do problematiky)

doplnění

vyhovuje

Cesta rodiny životem z.s.

Verbální dovednosti při zvládání
negativních emocí uživatele sociální služby

doplnění

vyhovuje

Cesta rodiny životem z.s.

Týmová spolupráce v sociálních službách
a syndrom vyhoření

doplnění

vyhovuje

Cesta rodiny životem z.s.

Opatrovnictví a jeho význam v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

TopHelpPlus s. r. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

zamítnuto

TopHelpPlus s.r.o.

Úvod do Individuálního plánování ve
službách sociální péče o seniory

doplnění

vyhovuje

Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.

Aktuální změny v sociální oblasti

doplnění

vyhovuje

KUSTOD s.r.o.

Individuální plánování v praxi - Jak
individuálně plánovat?

doplnění

vyhovuje

ISNA-MSE z.s.

Základní pojetí muzikoterapie ve
Snoezelen prostředí I.

nedoplněno

zastavení řízení

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

30
Univerzita Palackého v Olomouci
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

42

Diecézní charita Brno

43

Diecézní charita Brno

Workshop: Divadelní improvizace jako
nástroj účinné komunikace
Respektující přístup ke klientovi v paliativní
péči
Workshop: Motivace klienta ke změně v
životě

44

Diecézní charita Brno

Workshop: Agrese a šikana u dětí

doplnění

zamítnuto

Fakta s.r.o.

Základy komunikace ve specifických a
problémových situacích

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Mgr. Jana Paloušková

„Já o voze, ty o koze“ aneb efektivní
komunikace a řešení konfliktů v sociálních
službách

Mgr. Jana Paloušková

Sebeřízení a řízení v sociálních službách
aneb společná cesta ke kvalitě

doplnění

vyhovuje

PhDr. Jaroslava Dvořáková

Úvod do neverbální komunikace v sociální
oblasti

doplnění

vyhovuje

Komuniké, o.p.s.

Základy první pomoci v pomáhající profesi

doplnění

vyhovuje

41

45

Diecézní charita Brno

46

47
48
49

13

Inspirace- Institut pro transformační
systemickou terapii podle Satirové,
z.s.

Možnosti podpory rodiny v rozvodové
situaci

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Ing. Marie Hronová

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

Dr. Ing. Jiří Staněk

Výchovná opatření jako specifická činnost
orgánů SPOD - úvod do problematiky

doplnění

vyhovuje

Dr. Ing. Jiří Staněk

Aktuální změny v sociální oblasti - úvod do
problematiky

doplnění

vyhovuje

54

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

Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů
dětí – základy

doplnění

vyhovuje

55

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

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

doplnění

vyhovuje

56

Mansio v.o.s.

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími

doplnění

vyhovuje

Společnost Podané ruce o.p.s.

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

doplnění

vyhovuje

JINAK, o.p.s.

Úvod do metod práce s lidmi s těžkým
mentálním a tělesným postižením JINAK

doplnění

vyhovuje

HARTMANN - RICO a.s.

Úvod do reminiscenční terapie - speciální
metoda práce se seniory

doplnění

vyhovuje

60

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Validace podle Naomi Feilové - úvod do
problematiky

doplnění

vyhovuje

61

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Konflikt a jeho řešení I.

doplnění

vyhovuje

62

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Komunikace v obtížných situacích I.

doplnění

vyhovuje

63

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Komunikace v obtížných situacích II.

doplnění

vyhovuje

64

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Sociální práce s agresivním klientem

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základní techniky zvládání specifického
chování u klientů s PAS

nedoplněno

zastavení řízení

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy individuálního plánování s
ohledem na proces transformace

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky sexuality u osob s
mentálním postižením

doplnění

vyhovuje

68

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Krizová intervence a její specifika

doplnění

zamítnuto

69

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standardy kvality - klíčové aspekty

doplnění

vyhovuje

70

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy arteterapie

doplnění

vyhovuje

71

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Problematika pádů u seniorů

doplnění

zamítnuto

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Podpora interpersonálních sociálních
dovednosti osob s mentálním postižením v
procesu integrace do společnosti

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 8

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základní nácviky manipulací s málo
pohyblivými nebo nepohyblivými klienty
Základy SET - sebeudržovací terapie v
péči o klienty s různými formami demence
II.

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky výkonu trestu odnětí
svobody a psychiatrické léčebny

doplnění

vyhovuje

77

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy právního minima pro ZDVOP

doplnění

vyhovuje

78

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy stimulačních metod

doplnění

zamítnuto

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky technik zjišťování
potřeb u nekomunikujících klientů

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Práva a povinnosti při práci s klientem

doplnění

vyhovuje

50

51

52
53

57
58
59

65
66
67

72
73
74

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

75
76

79
80

14

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Změny v životním cyklu osob sociálně
vyloučených

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Jak motivovat uživatele ke změně

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Vybrané možnosti stimulace pro práci s
klienty s poruchami hybnosti

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základní východiska metod kvality v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy profesní a krizové komunikace v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

86

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy psychopatologie

doplnění

vyhovuje

87

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Aktivizační metody pro osoby s demencí

doplnění

vyhovuje

88

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Pracovní tým v procesu transformace

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Vizualizace individuálních plánů v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 5

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky specifických
komunikačních technik u klientů s PAS

nedoplněno

zastavení řízení

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy jednání s náročnými klienty,
včetně krizové komunikace

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 6
Alternativní praktické komunikační
dovednosti v péči o osoby s těžkým
zdravotním postižením

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy standardu kvality č. 2

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Příprava uživatelů sociálních služeb
prevence na samostatný život

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 7

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy individuálního plánování
zaměřené na klienta

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Problematika partnerství u osob s
mentálním postižením, včetně sexuálního
zneužívání osob s mentálním postižením

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy využití ergoterapie v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

nedoplněno

zastavení řízení

doplnění

vyhovuje

81
82
83
84
85

89
90
91
92
93

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

94
95
96
97
98

99

100
101

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

102
PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Sociální práce s osobami se smyslovým
postižením
Základy SET - sebeudržovací terapie v
péči o klienty s různými formami demence
I.

103 PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Standard kvality č. 1

doplnění

vyhovuje

104

Formy komunikace osob s dorozumívacími
problémy

doplnění

zamítnuto

105 Triadis, o. p. s.

Jak si poradit se stresem v komunikaci

doplnění

vyhovuje

106

Kurz řízení pracovního výkonu a rozvoj
zaměstnanců v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

PROakce

Příloha č. 3: Doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů

Č.

Název instituce

Číslo akreditace
programu

Předmět výuky

1

Asistence, o.p.s.

2015/1109-PC/SP

Deinstitucionalizace sociálních
služeb, Občanská společnost

2

Dr. Ing. Jiří Staněk

2015/1229-PC/SP

Základy sociální práce s rodinou
s dětmi a její právní kontext

3

ADAMUS s.r.o.

2016/0497-PC/SP/VP/PP Komunikace jako základ vztahu
v péči o seniora

15

Jméno lektora

Hodnocení

Mgr. Kateřina Kolářová,
PhD.

zamítnuto

Mgr. Petr Štěpaník

vyhovuje

Bc. Michaela Hájková

vyhovuje

2016/0497-PC/SP/VP/PP Komunikace jako základ vztahu
v péči o seniora

Bc. Kateřina Kohoutová

vyhovuje

PhDr. Kateřina
Kubalčíková, Ph.D.

vyhovuje

Spolupráce sociální služby s
orgánem sociálně-právní
ochrany dětí

PhDr. Hana Pazlarová,
Ph.D.

vyhovuje

Specifika vedení rozhovoru v
systemickém přístupu s prvky
sebezkušenosti

Mgr. Michal Růžička,
PhD.

vyhovuje

Mgr. Michal Růžička, Ph.
D.

vyhovuje

Individuální plánování v
terénních sociálních službách II.

Bc. Barbora Cigánková

vyhovuje

Individuální plánování v
terénních sociálních službách I.

Bc. Barbora Cigánková

vyhovuje

Poradenské dovednosti

Bc. Radka Kunešová

vyhovuje

2013/1315-PC/SP

Psychologická první pomoc a
krizová intervence

Mgr. Lucia Slováková

vyhovuje

Diakonická
akademie s. r. o.

2016/0780-PC/SP/PP

Doprovázení umírajících v
zařízeních sociálních služeb

Mgr. Jiří Černý

vyhovuje

14

Diecézní charita
Brno

2015/0569-PK

Základy pedagogiky volného
času, vzdělávací a výchovné
techniky

Mgr. Robert Knebl

vyhovuje

15

Diecézní charita
Brno

2015/0155-PC/SP

Workshop - Kazuistiky při
komunikaci s klienty v paliativní
péči

PhDr. Ludmila Novotná

vyhovuje

16

Diecézní charita
Brno

2015/0155-PC/SP

Workshop - Kazuistiky při
komunikaci s klienty v paliativní
péči

Mgr. Jana Křížová

vyhovuje

17

Diecézní charita
Brno

PhDr. Ludmila Novotná

vyhovuje

18

Diecézní charita
Brno

Mgr. Jana Křížová

vyhovuje

19

Diecézní charita
Brno

Bc. Aleš Vosáhlo

vyhovuje

20

Diecézní charita
Brno

Metody práce s duševně
2016/0198-PC/SP/VP/PP nemocnými v sociálních
službách

Mgr. Martina Kárová

vyhovuje

21

Diecézní charita
Brno

2014/0721-PC/SP/VP/PP Workshop - Úvod do poruch
osobnosti

Mgr. Petra Janíková

vyhovuje

2015/0652-PC/SP/VP/PP

Syndrom vyhoření I

Mgr. Jiřina Večeřová

vyhovuje

2015/0653-PC/SP/VP/PP

Syndrom vyhoření II

Mgr. Jiřina Večeřová

vyhovuje

Mgr. Monika Čuhelová

vyhovuje

Mgr. Monika Čuhelová

vyhovuje

4

ADAMUS s.r.o.

5

CARITAS - Vyšší
odborná škola
sociální Olomouc

2015/0368-SP/VP

6

CARITAS - Vyšší
odborná škola
sociální Olomouc

2013/1624-PC/SP/VP

7

CARITAS - Vyšší
odborná škola
sociální Olomouc

2015/0589-SP/VP

8

CARITAS - Vyšší
odborná škola
sociální Olomouc

2015/0590-PC/SP/VP

Vedení rozhovoru - systemický
přístup

9

CARITAS – Vyšší
odborná škola
sociální Olomouc

2015/0094-PC/SP/VP

10

CARITAS – Vyšší
odborná škola
sociální Olomouc

2015/0093-PC/SP/VP

11

Člověk v tísni, o.p.s.

2013/1316-PC/SP

12

Člověk v tísni, o.p.s.

13

22
23

Diecézní charita
Brno
Diecézní charita
Brno

24

Dobrá rodina o.p.s.

25

Dobrá rodina o.p.s.

Komunitní práce

2015/0118-PC/SP/VP

Workshop - Kazuistiky při
komunikaci s rodinou, týmové
komunikační nástroje a řešení
konfliktních situací v paliativní
péči

2014/0264-PC/SP/VP/PP Základy péče o pozůstalé a
personál v paliativní péčí
2013/1379-PC/PP

Workshop: První pomoc pro
pracovníky sociálních služeb

Budování identity dítěte a
2014/1341-PC/SP/VP/PP zpracování jeho životního
příběhu

2016/0086-SP

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

16

26

27

Dobrá rodina o.p.s.

Dobrá rodina o.p.s.

Poruchy chování u dětí s
2014/1448-PC/SP/VP/PP poruchou attachmentu, jejich
kořeny a vhodné výchovné
intervence

2016/0422-SP

Motivační rozhovory - základy
úspěšného jednání s klientem
vedoucí ke změně i prevence
syndromu vyhoření sociálního
pracovníka
Socioterapeutické techniky pro
práci s dítětem v náhradní
rodinné péči = nástroje vhodné
ke zjišťování postojů, názorů,
přání a potřeb dítěte pro potřeby
sociálních pracovníků

Mgr. Monika Čuhelová

vyhovuje

Mgr. Monika Čuhelová

vyhovuje

Mgr. Monika Čuhelová

vyhovuje

Mgr. Monika Čuhelová

vyhovuje

Mgr. Monika Čuhelová

vyhovuje

Mgr. Lucie Mucalová

vyhovuje

Mgr. Lucie Mucalová

vyhovuje

28

Dobrá rodina o.p.s.

29

Dobrá rodina o.p.s.

30

Dobrá rodina o.p.s.

31

EDUPOL, v. o. s.

32

EDUPOL, v. o. s.

33

EDUPOL, v. o. s.

2014/1183-PC/SP/VP/PP Zvládání stresu a stresové
zátěže

Mgr. Lucie Mucalová

vyhovuje

34

EDUPOL, v. o. s.

2015/0433-PC/SP/VP/PP Obrana proti manipulaci - úvod
do problematiky

Mgr. Lucie Mucalová

vyhovuje

35

EDUPOL, v. o. s.

2014/0540-PC/SP/PP

Úvod do problematiky domácího
násilí

PhDr. Eva Klimentová,
Ph.D.

vyhovuje

36

EDUPOL, v. o. s.

2015/1008-PC/SP/VP

Jak pomoci seniorům zvládnout
pobyt v zařízení sociálních
služeb

Mgr. Markéta Vaculová

vyhovuje

37

EDUPOL, v. o. s.

Mgr. Markéta Vaculová

vyhovuje

38

EDUPOL, v. o. s.

2014/1179-SP

Diagnostické možnosti
sociálního pracovníka při jednání
s dětským klientem

Mgr. Lucie Mucalová

vyhovuje

39

EDUPOL, v. o. s.

2016/0493-PC/SP

Využití mediačních technik při
sociální práci s rodinou

Mgr. Lucie Mucalová

vyhovuje

40

Fosa, o.p.s.

Mgr. Pavlína Štípková

vyhovuje

Michaela Bečková, DiS.

vyhovuje

41

Grafia, společnost s
ručením omezeným

2016/0085-SP

2014/1342-PC/SP/VP/PP Úvod do specifik vývoje dítěte v
náhradní rodinné péči
Attachment a vývoj mozku,
2014/1449-PC/SP/VP/PP specifika vývoje mozku u dětí s
poruchou attachmentu a
možnosti nápravy
2015/0141-PC/SP/VP/PP Uplatnění asertivity při jednání s
klienty - úvod do problematiky
2014/1182-PC/SP/VP

Vedení rozhovoru s dětským
klientem

2015/0138-PC/SP/VP/PP Jednání s klientem s agresivním
chováním - úvod do problematiky

2015/0817-PC/SP/VP

2013/0153-PK

Vyjednávání se
zaměstnavatelem jako nástroj
začleňování uživatelů sociálních
služeb na trh práce

Sociálně právní minimum,
základy ochrany zdraví, Etika
činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Metody sociální
práce, Základy prevence vzniku
závislosti osob na sociální
službě, Prevence týrání a
zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby,
Aktivizační techniky

17

42

43

44

Grafia, společnost s
ručením omezeným

Grafia, společnost s
ručením omezeným

Grafia, společnost s
ručením omezeným

2013/0153-PK

2013/0153-PK

2013/0153-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, Úvod do
somatologie, Psychologie v
komunikaci, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, Úvod do problematiky
zdravotního postižení, Základy
prevence vzniku závislosti osob
na sociální službě, Krizová
intervence, Zvládání jednání
osoby, které je poskytována
sociální služba, jestliže toto
jednání ohrožuje její zdraví a
život nebo zdraví a život jiných
fyzických osob, včetně pravidel
šetrné sebeobrany, Prevence
týrání a zneužívání osob, kterým
jsou poskytovány sociální služby,
Aktivizační techniky, Základy
péče o domácnost

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, Úvod do
somatologie, Psychologie v
komunikaci, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, Úvod do problematiky
zdravotního postižení, Základy
prevence vzniku závislosti osob
na sociální službě, Krizová
intervence, Zvládání jednání
osoby, které je poskytována
sociální služba, jestliže toto
jednání ohrožuje její zdraví a
život nebo zdraví a život jiných
fyzických osob, včetně pravidel
šetrné sebeobrany, Prevence
týrání a zneužívání osob, kterým
jsou poskytovány sociální služby,
Aktivizační techniky, Základy
péče o domácnost
Úvod do somatologie, První
pomoc, Základy péče o
nemocné, základy hygieny,
Psychosociální aspekty
chronickcých onemocnění,
Základy péče o nemocné,
základy hygieny

18

Mgr. Šárka Štěříková

vyhovuje

PhDr. Květoslava Nová

zamítnuto

Bc. Božena Špičková

zamítnuto

45

46

47

Grafia, společnost s
ručením omezeným

Grafia, společnost s
ručením omezeným

Grafia, společnost s
ručením omezeným

2013/0153-PK

2013/0153-PK

2013/0153-PK

Úvodní blok, Úvod do
somatologie, Psychologie v
komunikaci, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, Zvládání jednání
osoby, které je poskytována
sociální služba, jestliže toto
jednání ohrožuje její zdraví a
život nebo zdraví a život jiných
fyzických osob, včetně pravidel
šetrné sebeobrany, První pomoc,
Záklay péčeo nemocné, základy
hygieny, Psychosociální aspekty
chronických onemocnění

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, Základy prevence vzniku
závislosti osob na sociální
službě, Zvládání jednání osoby,
které je poskytována sociální
služba, jestliže toto jednání
ohrožuje její zdraví a život nebo
zdraví a život jiných fyzických
osob, včetně pravidel šetrné
sebeobrany, Prevence týrání a
zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby,
Aktivizační techniky, Základy
péče o domácnost
Standardy kvality sociálních
služeb, Úvod do psychologie,
psychopatologie, Úvod do
somatologie, První pomoc,
Aktivizační techniky, Základy
péče o nemocné, základy
hygieny, Psychosociální aspekty
chronických onemocnění

19

Mgr. Jana Středová

vyhovuje

Bc. Martina Anýžová

vyhovuje

Mgr. Petra Králová

vyhovuje

48

49

50

Grafia, společnost s
ručením omezeným

Grafia, společnost s
ručením omezeným

Grafia, společnost s
ručením omezeným

2013/0153-PK

2016/0221-PK

2016/0221-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 somatologie,
Psychologie v komunikaci, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, Základy prevence
vzniku závislosti osob na sociální
službě, Krizová intervence,
Zvládání jednání osoby, které je
poskytována sociální služba,
jestliže toto jednání ohrožuje její
zdraví a život nebo zdraví a život
jiných fyzických osob, včetně
pravidel šetrné sebeobrany,
Prevence týrání a zneužívání
osob, kterým jsou poskytovány
sociální služby, Aktivizační
techniky, Základy péče o
domácnost

Sociálně právní minimum,
základy ochrany zdraví, Etika
činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Metody sociální
práce, Základy prevence vzniku
závislosti osob na sociální
službě, Prevence týrání a
zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby,
Aktivizační techniky

Základy komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Úvod do
psychologie, psychopatologie,
somatologie, Základy ochrany
zdraví, Aktivizační, vzdělávací a
výchovné techniky, základy
pedagogiky volného času,
Základy péče o nemocné,
základy hygieny, úvod do
problematiky psychosociálních
aspektů chronických infekčních
onemocnění, Zvládání jednání
osoby, které je poskytována
sociální služba, jestliže toto
jednání ohrožuje její zdraví a
život nebo zdraví a život jiných
fyzických osob, včetně pravidel
šetrné sebeobrany

20

Milan Kubík, DiS.

vyhovuje

Michaela Bečková, DiS.

vyhovuje

Mgr. Bohumila
Hajšmanová

vyhovuje

51

52

53

Grafia, společnost s
ručením omezeným

Grafia, společnost s
ručením omezeným

Grafia, společnost s
ručením omezeným

2016/0221-PK

2016/0221-PK

2016/0221-PK

Základy komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Základy ochrany
zdraví, Základy péče o
nemocné, základy hygieny, úvod
do problematiky
psychosociálních aspektů
chronických infekčních
onemocnění, Zvládání jednání
osoby, které je poskytována
sociální služba, jestliže toto
jednání ohrožuje její zdraví a
život nebo zdraví a život jiných
fyzických osob, včetně pravidel
šetrné sebeobrany

Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb,
Sociálně právní minimum, Etika
výkonu činnosti pracovníka v
sociálních službách, lidská práva
a důstojnost, Prevence týrání a
zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby,
Aktivizační, vzdělávací a
výchovné techniky, základy
pedagogiky volného času,
Základy prevence vzniku
závislosti osob na sociální
službě, Metody sociální práce,
Základy výuky péče o
domácnost, Zvládání jednání
osoby, které je poskytována
sociální služba, jestliže toto
jednání ohrožuje její zdraví a
život nebo zdraví a život jiných
fyzických osob, včetně pravidel
šetrné sebeobrany

Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb,
Sociálně právní minimum,
Základy komunikace, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, metody alternativní
komunikace, Etika výkonu
činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a
důstojnost, Úvod do psychologie,
psychopatologie, somatologie,
Prevence týrání a zneužívání
osob, kterým jsou poskytovány
sociální služby, Aktivizační,
vzdělávací a výchovné techniky,
základy pedagogiky volného
času, Základy prevence vzniku
závislosti osob na sociální
službě, Metody sociální práce,
Základy výuky péče o
domácnost, Krizová intervence,
Úvod do problematiky
zdravotního postižení

21

Mgr. Jana Středová

vyhovuje

Bc. Martina Anýžová

vyhovuje

PhDr. Květoslava Nová

zamítnuto

54

Grafia, společnost s
ručením omezeným

2016/0221-PK

55

MARLIN, s. r. o.

2015/0025-PK

56

57

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

2015/0025-PK

2015/0025-PK

Základy péče o nemocné,
základy hygieny, úvod do
probematiky psychosociálních
aspektů chronických infekčních
onemocnění
Standardy kvality sociálních
služeb, Krizová intervence

Etika činnosti pracovníka v
sociálních službách, lidská práva
a důstojnost, Úvod do
psychologie, psychopatologie,
somatologie, Psychologie v
komunikaci, rozvoj
komunikačních dovedností,
asertivita, Základy prevence
vzniku závislosti osob na sociální
službě, Krizová intervence,
Prevence týrání a zneužívání
osob, kterým jsou poskytovány
sociální služby, Aktivizační
techniky

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

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

Bc. Božena Špičková

zamítnuto

Mgr. Eva Keclíková

vyhovuje

PaedDr. Jan Kouba

zamítnuto

Bc. Martin Florián

vyhovuje

Mgr. Martina Hurtová

vyhovuje

58

MARLIN, s. r. o.

2015/0025-PK

59

MAVO s.r.o.

2015/0327-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

PhDr. Mgr. Hana
Štolbová

vyhovuje

60

MAVO s.r.o.

2015/0327-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

Ing. Eva Milotová, Ph.D.

zamítnuto

61

MAVO s.r.o.

2015/0327-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

Michaela Bečková, DiS.

vyhovuje
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62

MAVO s.r.o.

2015/0327-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

Bc. Hana Pekárková

zamítnuto

63

MAVO s.r.o.

2015/0327-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

Bc. Helena Vránová

vyhovuje

64

MAVO s.r.o.

2015/0327-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

Marie Novosádová

zamítnuto

65

MAVO s.r.o.

2015/0327-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

Mgr. Lenka Rysková

vyhovuje

66

Meridiem o.p.s.

2015/0268-SP

Úvod do práce s neformálními
pečovateli osob s Alzheimerovou
nemocí

Mgr. Zuzana Šimková

vyhovuje

67

Meridiem o.p.s.

2015/0267-PC/PP

Důstojná péče o osoby s
Alzheimerovou nemocí

Mgr. Zuzana Šimková

vyhovuje

68

Mgr. Milena
Mikulková

2015/1062-PC/SP/PP

Mgr. et. Mgr. Lenka
Javůrková

vyhovuje

69

Mgr. Milena
Mikulková

2013/0811-PC/SP/VP/PP

Mgr. Monika Fojtáchová

vyhovuje

70

Mgr. Milena
Mikulková

2013/0810-PC/SP/VP

Mgr. Monika Fojtáchová

vyhovuje

71

Mgr. Milena
Mikulková

Mgr. et. Mgr. Lenka
Javůrková

vyhovuje

72

Mgr. Milena
Mikulková

2014/1461-PC/SP/VP

Příprava stran k asistovanému
kontaktu

Mgr. Monika Fojtáchová

vyhovuje

73

Mgr. Milena
Mikulková

2014/1462-PC/SP/VP

Příprava účastníků případové
konference

Mgr. Monika Fojtáchová

vyhovuje

74

Mgr. Milena
Mikulková

2014/1460-PC/SP/VP

Příprava rodičů ke střídavé péči
o dítě

Mgr. Monika Fojtáchová

vyhovuje

75

Mgr. Milena
Mikulková

2013/0809-PC/SP/VP

Mgr. Monika Fojtáchová

vyhovuje

76

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

2014/0673-SP

Specifika a zásady komunikace s
osobami se zdravotním
postižením

Mgr. Petra Tomalová

vyhovuje

77

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

2014/0673-SP

Specifika a zásady komunikace s
osobami se zdravotním
postižením

Mgr. Jaromír Maštalíř,
Ph.D.

vyhovuje

78

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

2014/0673-SP

Specifika a zásady komunikace s
osobami se zdravotním
postižením

Mgr. Ivana Hrubešová

vyhovuje

79

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

2014/0673-SP

Specifika a zásady komunikace s
osobami se zdravotním
postižením

Mgr. Erik Kovářík

vyhovuje

80

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

2014/0673-SP

Specifika a zásady komunikace s
osobami se zdravotním
postižením

Mgr. Jiří Přivřel

vyhovuje

81

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

2016/0405-PC/SP/VP

Dominika Linhartová,
DiS.

vyhovuje

82

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

2016/0407-PC/SP/VP

Mgr. Vendula Baťková

vyhovuje

83

POHODA společnost pro
normální život lidí s
postižením, o.p.s.

2014/0380-PC/SP/VP/PP

MgA. et Mgr. Helena
Bezděková

vyhovuje

Praktické aktivizační činnosti pro
specifické cílové skupiny
uživatelů I.
Dítě v dobrých rukou
Moderátor případových
konferencí

2015/1061-PC/SP/VP/PP Motivování uživatelů k
aktivizačním programům

Rozvoj rodičovských kompetencí

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

Já jako „pracovní“ nástroj
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84

Portus Praha, z. ú.

2015/0195-PC/SP/PP

Jak se zachovat při zraňující
komunikaci s klientem.

85

REKVAL, s.r.o.

2014/0223-PC/SP/PP

86

REMISVIT, z.ú.

87

Mgr. Michal Horák

vyhovuje

Základy komunikace a péče o
klienty a Alzheimerovou demencí

Petra Křetínská

vyhovuje

2014/1259-PC/SP

Týmová komunikace pro
pracovníky v sociálních službách
a sociální pracovníky

Mgr. Hana Bušková

vyhovuje

REMISVIT, z.ú.

2014/1259-PC/SP

Týmová komunikace pro
pracovníky v sociálních službách
a sociální pracovníky

Mgr. Oldřich Kumprecht

vyhovuje

88

REMISVIT, z.ú.

2014/1259-PC/SP

Týmová komunikace pro
pracovníky v sociálních službách
a sociální pracovníky

PhDr. Jana
Kumprechtová

vyhovuje

89

REMISVIT, z.ú.

2014/1259-PC/SP

Týmová komunikace pro
pracovníky v sociálních službách
a sociální pracovníky

Bc. Daniela Ullmanová Niščáková

vyhovuje

90

REMISVIT, z.ú.

2015/0740-PC/SP

Úvod do individuální a skupinové
aktivizace v pobytových
sociálních službách

Mgr. Hana Bušková

vyhovuje

91

REMISVIT, z.ú.

2015/0740-PC/SP

Úvod do individuální a skupinové
aktivizace v pobytových
sociálních službách

Mgr. Oldřich Kumprecht

vyhovuje

92

REMISVIT, z.ú.

2015/0740-PC/SP

Úvod do individuální a skupinové
aktivizace v pobytových
sociálních službách

Bc. Daniela Ullmanová Niščáková

vyhovuje

93

REMISVIT, z.ú.

2014/1250-PC/SP

Úvod do komunikačních
dovedností potřebných v péči o
seniory v sociálních službách

Mgr. Oldřich Kumprecht

vyhovuje

94

REMISVIT, z.ú.

2014/1250-PC/SP

Úvod do komunikačních
dovedností potřebných v péči o
seniory v sociálních službách

Bc. Daniela Ullmanová Niščáková

vyhovuje

95

REMISVIT, z.ú.

2014/1250-PC/SP

Úvod do komunikačních
dovedností potřebných v péči o
seniory v sociálních službách

Mgr. Hana Bušková

vyhovuje

96

REMISVIT, z.ú.

2014/1251-PC/SP

Úvod do péče o klienty v
domovech pro seniory se
zvláštním režimem

Mgr. Hana Bušková

vyhovuje

97

REMISVIT, z.ú.

2014/1251-PC/SP

Úvod do péče o klienty v
domovech pro seniory se
zvláštním režimem

Mgr. Oldřich Kumprecht

vyhovuje

98

REMISVIT, z.ú.

2014/1251-PC/SP

Úvod do péče o klienty v
domovech pro seniory se
zvláštním režimem

Bc. Daniela Ullmanová Niščáková

vyhovuje

99

Sociální agentura,
o.s.

Mgr. Irena Horáčková

vyhovuje

Zvládání obtížných situací ve
spolupráci s uživatelem

Bc. Pavel Matula

vyhovuje

2013/0268-PK

Sociálně právní minimum,
Metody sociální práce, Úvod do
problematiky zdravotního
postižení, Základy
komunikačních dovedností

100 SocioFactor s.r.o.

2013/1658-PC/SP/VP

101 SocioFactor s.r.o.

2014/0116-SP

Využití psychologie v práci
sociálního pracovníka

PhDr. Aleš Musil

vyhovuje

102 SocioFactor s.r.o.

2015/0401-PC

Úvod do metody manipulace s
klientem s poruchou hybnosti

Petra Křetínská

vyhovuje

Bc. Radka Foitlová

vyhovuje

103

THEIA - krizové
centrum o.p.s.

2013/0542-PC/SP/VP

Zvládání syndromu vyhoření

104 TRIALOG

2015/0076-SP

Kolaborativní praxe při práci s
ohroženými dětmi a mládeží

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

vyhovuje

105 TRIALOG

2015/0076-SP

Kolaborativní praxe při práci s
ohroženými dětmi a mládeží

Mgr. Lucia Ukropová

vyhovuje

Bc. Pavel Kalpakcis

vyhovuje

106 Velký vůz Sever

2015/0237-PC/SP/VP/PP Problematika příbuzenské
pěstounské péče
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107 Velký vůz Sever

2016/0622-PC/SP/VP

Využití facilitace v sociální práci

Mgr. Martin Bušina

vyhovuje

108 Velký vůz Sever

2016/0622-PC/SP/VP

Využití facilitace v sociální práci

Ludmila Hanušová

vyhovuje

109 Velký vůz Sever

2014/1240-PC/SP/VP/PP Zvládání náročných situací v
komunikaci

110 Velký vůz Sever

2014/1240-PC/SP/VP/PP Zvládání náročných situací v
komunikaci

111 Velký vůz Sever

112 Velký vůz Sever

113 Velký vůz Sever

Mgr. Lucie Žalská
Kneslová, DiS.

vyhovuje

Mgr. Martin Bušina

vyhovuje

2015/1030-PC/SP/VP/PP Zážitková pedagogika ve
vzdělávání v sociálních službách

Mgr. Kamila Kudlvasrová

vyhovuje

2015/1030-PC/SP/VP/PP Zážitková pedagogika ve
vzdělávání v sociálních službách

Mgr. Martin Bušina

vyhovuje

Základy vedení rozhovoru s
dítětem

Mgr. Martin Bušina

vyhovuje

2016/0621-PC/SP

Velký vůz Sever poradenské a
114
vzdělávací centrum,
z.ú.

2016/0068-PC/SP/VP

Kontakt dítěte žijícího v náhradní
rodině/ústavu s biologickou
rodinou

Bc. Pavel Kalpakcis

vyhovuje

115

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

2016/0068-PC/SP/VP

Kontakt dítěte žijícího v náhradní
rodině/ústavu s biologickou
rodinou

Ludmila Hanušová

vyhovuje

116

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

2016/0068-PC/SP/VP

Kontakt dítěte žijícího v náhradní
rodině/ústavu s biologickou
rodinou

Mgr. Martin Bušina

vyhovuje

Velký vůz Sever poradenské a
117
vzdělávací centrum,
z.ú.

2016/0068-PC/SP/VP

Kontakt dítěte žijícího v náhradní
rodině/ústavu s biologickou
rodinou

Mgr. Lucie Mucalová

vyhovuje

Mgr. Martin Bušina

vyhovuje

Ludmila Hanušová

vyhovuje

Mgr. Martin Bušina

vyhovuje

JUDr. Věra Novotná

vyhovuje

Bc. Petra Kadlečková

vyhovuje

Mgr. Marcela Kupková

vyhovuje

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

2016/0620-SP/VP

Velký vůz Sever poradenské a
119
vzdělávací centrum,
z.ú.

2016/0620-SP/VP

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

2016/0619-PC/SP

Vzdělávací centrum
Morava s.r.o.

2014/0004-PC/SP/VP

118

120

121

Využití facilitace v sociální práci

Využití facilitace v sociální práci

Základy vedení rozhovoru s
dítětem

Vzdělávací institut
Středočeského kraje
- Zařízení pro další
122
vzdělávání
pedagogických
pracovníků

2016/0282-PK

Vzdělávací institut
Středočeského kraje
- Zařízení pro další
123
vzdělávání
pedagogických
pracovníků

2016/0282-PK

Soudnictví ve věcech mládeže

Odborná praxe

Odborná praxe
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