Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 55
konané dne 3. 11. 2016

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

Omluveni: Mgr. Dagmar Kopecká, Mgr. Monika Legnerová, Mgr. David Pospíšil, Ing. Václav Váňa

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 54. kola
akreditačního řízení členy AK MPSV (100 žádostí).
Projednání žádostí o akreditaci doplněných žadateli na základě usnesení o přerušení řízení a hodnocených
členy AK :


Evid. č. 16/1023 – Madio z.s.: Asertivní techniky jednání v sociálních službách



Evid. č. 16/1025 – Husův institut teologických studií: Sociální a zdravotnická péče o klienty v terminálním
stadiu onemocnění ve spolupráci s rodinou



Evid. č. 16/1051 – Eva Procházková: Biografická koncepce péče



Evid. č. 16/1053 – Pavel Kliment: Nácvik vybraných relaxačních technik



Evid. č. 16/1060 – Pavel Kliment: Vybrané okruhy z psychopatologie pro pomáhající profese I.



Evid. č. 16/1061 – Pavel Kliment: Vybrané okruhy z psychopatologie pro pomáhající profese II.



Evid. č. 16/0844 – K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. – Pracovník v sociálních službách

4) Projednání stanovisek členů AK MPSV k žádostem o akreditaci vzdělávacích programů předložených
k projednání v 55. kole akreditačního řízení MPSV (207 žádostí).
5) Informace o projednání žádostí o doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů v rámci
55. kola akreditačního řízení (41 žádostí).
6) Závěr jednání

Usnesení:
1) AK MPSV bere na vědomí aktuální informace k agendě akreditací. Nejbližší plánované zasedání AK
MPSV se uskuteční 12. ledna 2017.
Termíny zasedání AK MPSV a příjmu žádostí o akreditaci programů v roce 2017 budou zveřejněny
začátkem roku 2017 v návaznosti na spuštění informačního systému AKRIS.
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2) AK MPSV bere na vědomí výsledky distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených
v rámci 54. kola akreditačního řízení členy AK MPSV.
3) AK MPSV po projednání žádostí doplněných na základě usnesení o přerušení řízení přijímá stanovisko:


Evid. č. 16/1023 – Madio z.s.: Asertivní techniky jednání v sociálních službách
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 4



Evid. č. 16/1025 – Husův institut teologických studií: Sociální a zdravotnická péče o klienty v terminálním
stadiu onemocnění ve spolupráci s rodinou
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 4



Evid. č. 16/1051 – Eva Procházková: Biografická koncepce péče
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 4



Evid. č. 16/1053 – Pavel Kliment: Nácvik vybraných relaxačních technik
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 4



Evid. č. 16/1060 – Pavel Kliment: Vybrané okruhy z psychopatologie pro pomáhající profese I.
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 4



Evid. č. 16/1061 – Pavel Kliment: Vybrané okruhy z psychopatologie pro pomáhající profese II.
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 4



Evid. č. 16/0844 – K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. – Pracovník v sociálních službách
nedoporučuje akreditaci
PRO: 13
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 4

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: 4

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: 103
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 4

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: 4

Výsledky posouzení žádostí o akreditaci vzdělávacích programů Akreditační komisí MPSV zveřejněné v zápisech
z jednání Akreditační komise MPSV mají charakter doporučení Akreditační komise Ministerstvu práce a sociálních
věcí.
Zapsala: Mgr. D. Kratochvílová
V Praze dne 6. 12. 2016
PhDr. Melanie Zajacová
místopředsedkyně Akreditační komise MPSV
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Příloha č. 1: Vzdělávací programy hodnocené v 55. kole a projednané na řádném zasedání Akreditační
komise MPSV dne 3. 11. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

1

HARTMANN - RICO a.s.

Rozvoj dovedností středního managementu sociálních
služeb

zamítnuto

2

HARTMANN - RICO a.s.

Rozvoj fyzického a duševního zdraví pracovníků v
sociálních službách

zamítnuto

HARTMANN - RICO a.s.

Základy marketingu sociálních služeb a prezentace
sociální služby

zamítnuto

4

HARTMANN - RICO a.s.

Polohování a ergonomická manipulace s klientem v
geriatrické praxi

doplnit

5

Diecézní charita Brno

Workshop: Psychologická úskalí práce v pomáhajících
profesích

vyhovuje

6

Diecézní charita Brno

Individuální plánování pro terénní služby zaměřené na
seniory a osoby s postižením

vyhovuje

7

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

Umění komunikovat a týmová spolupráce

doplnit

8

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

Šikana mezi lidmi

doplnit

9

Centrin CZ s.r.o.

Etika v sociálních službách

zamítnuto

10

Centrin CZ s.r.o.

Úvod do augmentativní a alternativní komunikace pro
pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

11

Proutek, občanské sdružení

Jak to vydržet v sociálních službách aneb praktická
psychohygiena

vyhovuje

12

Mgr. Ludmila Lešková

Pracovní prostředí a zátěžové situace - úvod do
problematiky

zamítnuto

13

Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o.

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

14

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

Základy terapeutických činností (60 výukových hodin)

zamítnuto

15

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

Základy terapeutických činností (30 výukových hodin)

zamítnuto

16

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Firemní kultura I

vyhovuje

17

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Firemní kultura II

vyhovuje

18

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Kompetentní manažer I

vyhovuje

19

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Kompetentní manažer II

vyhovuje

20

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Marketing a komunikace I

vyhovuje

21

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.

Marketing a komunikace II

vyhovuje

22

Fakta s.r.o.

Bezpečná sebeobrana - zvládání zátěžových situací v
jednání s agresivními klienty

23

Fakta s.r.o.

Tréninkem paměti k vyšší výkonnosti práce

24

Fakta s.r.o.

Míra ohrožení dítěte v rodinách

doplnit

25

Fakta s.r.o.

Kvalitní diagnostika sociálního problému v rodině jako
základ úspěšné sanace se zaměřením na roli mužů jako
otců a manželů

doplnit

26

SEDUCA-CZE s.r.o.

Praktická asertivita v sociálních službách

zamítnuto

27

SEDUCA-CZE s.r.o.

Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních
službách

zamítnuto

28

SEDUCA-CZE s.r.o.

Problematika šikany v prostředí sociálních služeb

doplnit

29

SEDUCA-CZE s.r.o.

Škola paměti pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

30

SEDUCA-CZE s.r.o.

Žena v roli vedoucího pracovníka v sociálních službách

zamítnuto

31

SEDUCA-CZE s.r.o.

Žena v roli pracovníka v sociálních službách

zamítnuto

3

3

Hodnocení

doplnit
zamítnuto

32

Agentura STARS s.r.o.

Psychiatrické minimum

33

TREMEDIAS, spolek

Aplikace prvků arteterapie v sociální práci

doplnit

34

Slezská diakonie

Ochrana práv v kontextu sociálních služeb

vyhovuje

35

Slezská diakonie

Identita organizace poskytující sociální služby na
základě křesťanských hodnot

36

Slezská diakonie

Role pobytového zařízení v sociálním fungování seniora

37

Slezská diakonie

Techniky práce s klienty s těžkým kombinovaným
postižením

doplnit

38

Mgr. René Pastrňák

Úvod do asertivní komunikace

doplnit

39

Mgr. René Pastrňák

Úvod do komunikace s osobami s asociálním jednáním

doplnit

40

Mgr. Leoš Zatloukal

Úvod do na řešení zaměřeného koučování a supervize v
sociálních službách

vyhovuje

Mgr. Leoš Zatloukal

Na řešení zaměřená supervize a koučování - komplexní
výcvik

zamítnuto

Dalet z.s.

Úvod do na řešení zaměřeného koučování a supervize v
sociálních službách

vyhovuje

43

Dalet z.s.

Na řešení zaměřená supervize a koučování - komplexní
výcvik

zamítnuto

44

F POINT z.s.

Práce s menšinami a migranty (úvod do problematiky)

vyhovuje

45

MEMORY TRAINING, s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

Baculus, o.p.s.

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na
přímou obslužnou péči

doplnit

47

Baculus, o.p.s.

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na
základní výchovnou nepedagogickou činnost

doplnit

48

AKORD z.s.

Specifika komunikace s uživateli sociálních služeb

zamítnuto

49

AKORD z.s.

Sebepoznání a seberozvoj jako klíč k pochopení
druhých

vyhovuje

50

AKORD z.s.

Psychohygiena pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

PRO Gaudia, z. ú.

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

52

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Průvodce péčí o klienta s demencí v pobytovém zařízení
sociálních služeb

vyhovuje

53

Církevní střední zdravotnická škola
s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

54

Mgr. PhDr. Radim Křivák

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních
službách

zamítnuto

55

PhDr. Iva Stefanová

Úvod do případové supervize pro pomáhající profese

vyhovuje

56

Portus Praha z.ú.

Klient v hmotné nouzi - krok za krokem k řešení

vyhovuje

57

REKVAL, s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

58

Mendelova střední škola, Nový Jičín,
příspěvková organizace

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

59

Employment Service, a.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

60

Aliaves & Co., a.s.

Rodinné právo

doplnit

61

Aliaves & Co., a.s.

Pěstounská péče, poručnictví, svéprávnost a
opatrovnictví

doplnit

62

EDUPOL, v. o. s.

Sociální práce s ohroženým dítětem I.

vyhovuje

63

EDUPOL, v. o. s.

Psychopatologie I.

vyhovuje

64

EDUPOL, v. o. s.

Vybrané problémy sociální práce na obcích
Jsem OK, jsi OK.

vyhovuje

41
42

46

51

65

R - Mosty, z.s.

Rozvoj profesionality sociálních pracovníků při práci s
klienty v sociálním vyloučení, chudobě či z odlišného
sociokulturního prostředí

66

SANANIM z. ú.

Zneužívání a závislost na alkoholu - základní
jednodenní kurz

Diakonická akademie s. r. o.

Etické aspekty práce v sociálních službách - úvod do
problematiky

67

4

vyhovuje

doplnit
vyhovuje

doplnit

vyhovuje
doplnit
vyhovuje

68

Diakonická akademie s. r. o.

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a
autismem I.

vyhovuje

69

Diakonická akademie s. r. o.

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a
autismem II.

vyhovuje

70

Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o.

Úvod do péče o lidi s demencí - podpora pečujících

vyhovuje

71

Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o.

Paliativní péče v sociálních službách

72

Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o.

Trénink paměti pro seniory

73

Agentura Azara, s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

74

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

Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb

vyhovuje

75

Dr. Ing. Jiří Staněk

Základy duševní hygieny - psychologie v praxi

vyhovuje

76

Česká asociace pečovatelské služby,
zapsaný spolek
Základy první pomoci v pomáhajících profesích

doplnit
zamítnuto
doplnit

doplnit

Sociální agentura, o.p.s.

Standard kvality č. 2 – Ochrana práv klientů sociálních
služeb

vyhovuje

78

PhDr. Mgr. Ivana Marášková

Nastavení a udržení hranic v pomáhajících profesích hranice v nás

vyhovuje

79

PhDr. Mgr. Ivana Marášková

Konflikty jako koření práce II - strategie řešení

vyhovuje

80

Mgr. Hedvika Borýsková

Kurz Bazální stimulace - prohlubující

vyhovuje

81

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Využití reminiscence při práci se seniory

vyhovuje

82

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Posilování pozitivních přístupů zaměstnanců sociálních
služeb

83

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Individuální plánování sociálních služeb

vyhovuje

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Rizika a krizové situace při poskytování sociálních
služeb

vyhovuje

85

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Osoby s problémovým a nebezpečným chováním v praxi
sociálních služeb

doplnit

86

CURATIO EDUCATION s.r.o.

Detence - poskytování pobytové sociální služby bez
souhlasu klienta

doplnit

87

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Možnosti spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany a
poskytovatelů sociálních služeb

vyhovuje

88

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Standardy sociálně-právní ochrany v praxi

vyhovuje

Iveta Šůstková

Základy rozvoje komunikačních dovedností u lidí s
různými typy duševního onemocnění s využitím prvků
arteterapie

vyhovuje

90

Společnost Podané ruce o.p.s.

Terénní práce v prostředí taneční scény, nočního života
a zábavy pro pracovníky poradenských a terénních
služeb

vyhovuje

91

Společnost Podané ruce o.p.s.

Základy první pomoci v kontextu sociálních služeb

zamítnuto

92

Institut psychoterapie uměním, s.r.o.

Základy motivace klienta a práce s odporem

zamítnuto

93

Institut psychoterapie uměním, s.r.o.

Základy aktivizace kognitivních funkcí klienta

zamítnuto

94

Fakta s.r.o.

ADHD - specifická porucha chování

doplnit

95

Fakta s.r.o.

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

doplnit

96

Fakta s.r.o.

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě

doplnit

97

Fakta s.r.o.

Nespecifické poruchy chování u dětí

doplnit

98

Fakta s.r.o.

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

doplnit

99

Fakta s.r.o.

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

doplnit

100

Poradna pro občanství/Občanská a
lidská práva

Od složenky k exekuci aneb exekuce není pro dlužníka
v životě konečná

doplnit

101

Mgr. Hana Heindorferová

Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů

vyhovuje

102

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

Pečovatel/ka - Asistent handicapovaných osob

zamítnuto

103

Oblastní spolek Českého červeného
kříže Praha 1

První pomoc u dětí

doplnit

104

MAVO s.r.o.

Týmová spolupráce v sociálních službách

doplnit

77

84

89

5

doplnit

105

MAVO s.r.o.

Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů

doplnit

106

MAVO s.r.o.

Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení
nestandardních situací

doplnit

107

RENTEL a.s.

Úvod do systémové intervence rodin s problémovým
dítětem

vyhovuje

108

Vzdělávací centrum Střední Čechy
s.r.o.

Projevy vztahové dysbalance v rodině na pozadí
(ne)moci dítěte

vyhovuje

109

Centrum sociálních služeb Hrabyně

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

doplnit

Centrum sociálních služeb Hrabyně

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

doplnit

111

Centrum sociálních služeb Hrabyně

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

doplnit

112

Centrum sociálních služeb Hrabyně

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

doplnit

113

Centrum sociálních služeb Hrabyně

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

doplnit

114

Zřetel, s.r.o.

Sexuální výchova a osvěta osob s mentálním
postižením

115

Zřetel, s.r.o.

Uživatel drog jako klient sociální služby

doplnit

116

PhDr. Martina Venglářová

Spolupráce s rodinou klienta - úvod do problematiky

doplnit

117

Centrum Czech In s.r.o.

Sociální práce a komunikace s cizinci

zamítnuto

118

Ing. Tomáš Novák

Potřeby dítěte v rozvádějící se rodině

doplnit

119

APROXY s.r.o.

Agresivita dětí

doplnit

120

APROXY s.r.o.

Poruchy chování u dětí

doplnit

121

APROXY s.r.o.

Problematika zanedbávaného dítěte

doplnit

122

APROXY s.r.o.

Problematika syndromu CSA a CAN - sexuální
zneužívání a týrání dítěte

doplnit

123

APROXY s.r.o.

Individuální plánování u osob se zdravotním postižením

doplnit

124

APROXY s.r.o.

Normalita, práva osob se zdravotním postižením v
kontextu Úmluvy práv osob se zdravotním postižením

doplnit

APROXY s.r.o.

Podpora v rozhodování + kompetence opatrovníků a
komunikace s nimi (včetně metod motivace lidí s
duševním onemocněním)

doplnit

126

APROXY s.r.o.

Podpora v hospodaření s penězi, tvorba finančních
plánů podpory osob se zdravotním postižením

doplnit

127

APROXY s.r.o.

Systémové práce s rizikem u osob se zdravotním
postižením

doplnit

128

APROXY s.r.o.

Augmentativní a alternativní komunikace u osob se
zdravotním postižením

doplnit

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci s
rodinou

doplnit

130

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Výcvik komunikačních dovedností v systému péče o
rodinu

doplnit

131

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Jak iplementovat standardy kvality

doplnit

132

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Psychiatrické minimum pro sociální práci s osobami
duševně nemocnými

doplnit

Dalet z.s.

Cooperation - rozvíjení spolupráce v týmech a
organizacích

doplnit

134

Dalet z.s.

Kids‘ Skills - pokročilé dovednosti při práci s dětmi, rodiči
a komunitou

zamítnuto

135

CARITAS – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi
sociálního pracovníka nakládat

vyhovuje

136

CARITAS – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Exekuční řízení a ochrana práv uživatelů

vyhovuje

110

125

129

133

6

vyhovuje

137

Oblastní spolek ČČK Rychnov nad
Kněžnou

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

zamítnuto

138

Dalet z.s.

Dramaterapeutické a psychodramatické postupy
zaměřené na řešení

zamítnuto

139

Mgr. Leoš Zatloukal

Kids‘ Skills - pokročilé dovednosti při práci s dětmi, rodiči
a komunitou

zamítnuto

Mgr. Leoš Zatloukal

Dramaterapeutické a psychodramatické postupy
zaměřené na řešení

zamítnuto

141

Mgr. Leoš Zatloukal

Cooperation - rozvíjení spolupráce v týmech a
organizacích

142

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

Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním
onemocněním

vyhovuje

143

IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o.

Skutečně účinné komunikační techniky

zamítnuto

144

Oblastní charita Trutnov

Komunikační sebeobrana

doplnit

145

Oblastní charita Trutnov

Průvodce syndromem vyhoření

doplnit

146

Oblastní charita Trutnov

Základy patopsychologie pro praxi

doplnit

147

Oblastní charita Trutnov

Příběh klienta

doplnit

148

ECC Academia s.r.o.

Úvod do problematiky zvládání jednání osob, kterým je
poskytována sociální služba

doplnit

149

ECC Academia s.r.o.

Úvod do etiky a syndrom vyhoření pro pracovníky v
sociálních službách

doplnit

150

ECC Academia s.r.o.

Úvod do metodologie implementace standardů kvality

doplnit

151

ECC Academia s.r.o.

Základní otázky sexuality a partnerského soužití se
zaměřením na osoby se zdravotním postižením

doplnit

152

ECC Academia s.r.o.

Jak se úspěšně bránit manipulaci

doplnit

153

ECC Academia s.r.o.

Komunikační dovednosti pro pracovníky pomáhajících
profesí

doplnit

154

ECC Academia s.r.o.

Základy alternativní komunikace

doplnit

155

ECC Academia s.r.o.

Základy efektivní komunikace

doplnit

156

ECC Academia s.r.o.

Jak zvládat konflikty

doplnit

157

ECC Academia s.r.o.

Etické zásady práce s uživateli sociálních služeb

doplnit

ECC Academia s.r.o.

Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání
osob, kterým je poskytována sociální služba

doplnit

159

ECC Academia s.r.o.

Základní kurz - problematika lidských práv v sociálních
službách

doplnit

160

MARLIN, s. r. o.

Základy emoční inteligence pro pomáhající pracovníky

doplnit

161

MARLIN, s. r. o.

Úvod do řízení změn v sociálních službách

zamítnuto

162

MARLIN, s. r. o.

Úvod do řízení podle kompetencí

zamítnuto

163

MARLIN, s. r. o.

Seznámení s aktuálními otázkami sociální politiky

zamítnuto

164

MARLIN, s. r. o.

Na všímavosti založený trénink pomáhajících
kompetencí

zamítnuto

165

MARLIN, s. r. o.

Aplikace nových metod a technik sociální práce v praxi

zamítnuto

166

Mgr. Martina Stehlíková

Péče o klienty s amputacemi dolní končetiny v
zařízeních sociální péče

zamítnuto

167

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy empowermentu v sociálních službách

doplnit

168

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy psychohygieny jako prevence syndromu
vyhoření

169

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Prevence závislosti na sociální službě

doplnit

170

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

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

doplnit

171

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

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

doplnit

172

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Základy první pomoci

zamítnuto

173

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky práce s osobami se smyslovým
postižením

vyhovuje

174

ELVA HELP z.s

Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci
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doplnit

vyhovuje

doplnit

175

ELVA HELP z.s

Základy poskytování služby pes-asistent

176

ELVA HELP z.s

Zvíře v krizové intervenci - úvod do problematiky

vyhovuje

177

ELVA HELP z.s

Základy muzikoterapie v sociálních službách

vyhovuje

178

ELVA HELP z.s

Úvod do koučování v pomáhajících profesích

doplnit

179

ELVA HELP z.s

Úvod do sociální práce v oblasti sporů rodičů o nezletilé
děti

vyhovuje

180

ELVA HELP z.s

Já Ti rozumím. A co ty mě? Efektivní komunikace v
sociální práci.

vyhovuje

181

ELVA HELP z.s

Základy evaluce v sociální práci

vyhovuje

182

ELVA HELP z.s

Úvod do výzkumu v sociální práci

zamítnuto

183

ELVA HELP z.s

Základy systémového myšlení V a O sociální práci

vyhovuje

184

Andělé Stromu života pobočný
spolek Moravskoslezský kraj

Základy hospicové a paliativní péče

vyhovuje

185

Diversitas s.r.o.

Jak připravit návrh oddlužení od začátku do konce

vyhovuje

186

Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.

Výkon veřejného opatrovnictví, veřejný opatrovník a
sociální práce

187

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s
traumatizovaným dítětem

vyhovuje

188

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Vliv stresu na kvalitu práce sociálního pracovníka a jeho
postoje k uživatelům sociálních služeb

vyhovuje

189

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Možnosti a limity využití asertivity v sociálních službách

vyhovuje

190

CARITAS - Vyšší odborná škola
sociální Olomouc

Vyhoření není totéž, co únava

vyhovuje

191

Ing. Marie Hronová

Příprava na inspekci v sociálních službách - základní
informace

doplnit

192

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje - zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků,
příspěvková organizace

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

193

SocioFactor s.r.o.

Případová konference jako nástroj práce s rodinou

194

Mgr. Martina Stehlíková

Úvod do problematiky sociálního šetření

zamítnuto

195

Bc. Martin Florián

Komunikace a práce s oběťmi domácího násilí

vyhovuje

196

Bc. Martin Florián

Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a
mládeže

vyhovuje

197

APEIRON CONSULTING s.r.o.

Sebepoznání v sociálních službách

vyhovuje

198

APEIRON CONSULTING s.r.o.

Stres a čas v sociálních službách

vyhovuje

199

APEIRON CONSULTING s.r.o.

Smysl života v každém okamžiku

vyhovuje

bfz - o.p.s.

Předcházení závislosti uživatele služby na sociální
službě

201

Ing. Simona Sedláčková

Paliativní péče a problematika umírání a smrti v
sociálních službách

202

bfz - o.p.s.

Zvládání agrese

203

bfz - o.p.s.

Proaktivní zvládání stresu

vyhovuje

204

bfz - o.p.s.

Právo na přiměřené riziko

vyhovuje

205

bfz - o.p.s.

Úvod do etiky sociální práce

doplnit

206

bfz - o.p.s.

Základní informace o bazální stimulaci

doplnit

207

bfz - o.p.s.

Vedení náročných rozhovorů

200

doplnit

doplnit

doplnit

doplnit
zamítnuto
doplnit

8

vyhovuje

Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané
na řádném zasedání dne 3. 11. 2016

Č.

Název organizace

Název programu

Doplnění

Hodnocení

1

Kateřina Andrlová

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

doplnění

vyhovuje

2

Kateřina Andrlová

Úvod do adiktologie

doplnění

vyhovuje

3

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

Bobath koncept v péči o uživatele
sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

nedoplněno

řízení zastaveno

5

K.I.S.S. vzdělávání
s.r.o.
HARTMANN - RICO
a.s.

Komunikace s agresivním klientem

doplnění

vyhovuje

6

HARTMANN - RICO
a.s.

Komunikace s klienty trpícími
Alzheimerovou chorobou

doplnění

vyhovuje

7

HARTMANN - RICO
a.s.

Respektující komunikace v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

8

APROXY s.r.o.

Dítě s posttraumatickou stresovou
poruchou (PTSD)

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

Terapeutická práce s tělem jako
nástroj zvládání stresových situací

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

Jak zacházet s agresivitou u osob
mentálně postižených

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

Poruchy chování u osob s
mentálním postižením a způsoby
jejich zvládání

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

Efektivní komunikace u klientů s
mentálním postižením

doplnění

vyhovuje

Mgr. Milena Mikulková

Work Life Balance - slaďování
osobního a profesního života

doplnění

vyhovuje

14

REMISVIT, z.ú.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

15

Dr. Ing. Jiří Staněk

Komunikace v obtížných situacích úvod do problematiky

doplnění

vyhovuje

Dr. Ing. Jiří Staněk

Úvod do problematiky řešení
rodinných sporů při využití služeb
rodinné mediace

doplnění

vyhovuje

17

Dr. Ing. Jiří Staněk

Poradenství sociálního pracovníka
obce - úvod do problematiky

doplnění

vyhovuje

18

Sdružení Práh

Přístupy v práci s lidmi s duální
diagnózou

doplnění

vyhovuje

19

Židovská obec v Praze

Úvod do specifik paliativní péče o
židovské klienty

doplnění

vyhovuje

20

Centrum paliativní
péče, z. ú.

Paliativní péče v domově pro
seniory

doplnění

vyhovuje

21

Rodinné mosty, z.s.

Řešení konfliktních situací v
sociální práci s rodinou

doplnění

vyhovuje

22

Společnost sociálních
pracovníků ČR, z. s.

Sociální práce ve sporech rodičů o
děti

doplnění

vyhovuje

23

Společnost sociálních
pracovníků ČR, z. s.

Možnosti a limity využití techniky
mediace při poskytování SPOD

doplnění

vyhovuje

24

THEIA - krizové
centrum o.p.s.

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

doplnění

vyhovuje

25

THEIA - krizové
centrum o.p.s.

Úvod do prevence rizikového
chování dětí

doplnění

vyhovuje

4

9
10

11
12
13

16

Pracovník v sociálních službách

9

26

SEMIRAMIS z. ú.

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

27

Centrum vzdělanosti
Libereckého kraje,
příspěvková organizace

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

doplnění

vyhovuje

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

doplnění

vyhovuje

29

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

doplnění

vyhovuje

30

Ostravské Slunéčko,
z.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

31

Diecézní charita Brno

Workshop: Interkulturní komunikace

doplnění

vyhovuje

32

Vzdělávací centrum
Střední Čechy s.r.o.

Základy mediačních technik a jejich
využití v sociální práci

doplnění

vyhovuje

33

Vzdělávací centrum
Střední Čechy s.r.o.

Úvod do veřejného opatrovnictví v
praxi sociálního pracovníka

doplnění

vyhovuje

34

Vzdělávací centrum
Střední Čechy s.r.o.

Dávky pro osoby se zdravotním
postižením

doplnění

vyhovuje

35

Vzdělávací centrum
Střední Čechy s.r.o.

Terénní sociální práce na obci v
praxi sociálního pracovníka

doplnění

vyhovuje

36

Vzdělávací centrum
Střední Čechy s.r.o.

Dávky pomoci v hmotné nouzi a
sociální práce v systému hmotné
nouze

doplnění

vyhovuje

37

Sdružení Práh

Terénní práce s lidmi s duševním
onemocněním

doplnění

vyhovuje

ADAMUS s.r.o.

Praktická aktivizace seniorů v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

39

M.H.S. z.s.

Týmová spolupráce a konflikt v
týmu sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

40

Diakonická akademie s.
r. o.

Využití alternativní a augmentativní
komunikace – úvod do problematiky

doplnění

vyhovuje

41

Člověk v tísni, o.p.s.

Úvod do dluhového poradenství –
oddlužení

doplnění

vyhovuje

Člověk v tísni, o.p.s.

Úvod do dluhového poradenství –
vymáhání pohledávek

doplnění

vyhovuje

43

Člověk v tísni, o.p.s.

Úvod do dluhového poradenství –
exekuce

doplnění

vyhovuje

44

Člověk v tísni, o.p.s.

Úvod do dluhového poradenství –
smluvní podmínky

doplnění

vyhovuje

45

Mgr. Jana Paloušková

Management změny v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

46

Evangelikální teologický
seminář - Vyšší
Pastorační a komunikační
odborná škola
dovednosti v sociální práci (bez eteologická a sociální
learningu)

doplnění

vyhovuje

47

Evangelikální teologický
seminář - Vyšší
odborná škola
teologická a sociální
Duševní poruchy a práce s klienty

doplnění

vyhovuje

28

38

42

10

doplnění

vyhovuje

48

Evangelikální teologický
seminář - Vyšší
odborná škola
teologická a sociální
Komunikace a práce v týmu

doplnění

vyhovuje

49

Evangelikální teologický
seminář - Vyšší
odborná škola
teologická a sociální
Krizová intervence

doplnění

vyhovuje

50

Evangelikální teologický
seminář - Vyšší
odborná škola
teologická a sociální
Lidská práva a ochrana práv klientů

doplnění

vyhovuje

51

Evangelikální teologický
seminář - Vyšší
odborná škola
Motivace – s péčí řádného
teologická a sociální
hospodáře

doplnění

vyhovuje

52

Evangelikální teologický
seminář - Vyšší
odborná škola
Pastorační a komunikační
teologická a sociální
dovednosti v sociální práci

doplnění

vyhovuje

53

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České Jak lépe komunikovat v
republiky, z. s.
pomáhajících profesích I.

doplnění

vyhovuje

54

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České Jak lépe komunikovat v
republiky, z. s.
pomáhajících profesích II.

doplnění

vyhovuje

55

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České Management změn v organizacích
republiky, z. s.
sociální péče

doplnění

vyhovuje

56

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České Jak se bránit nátlakovým metodám
republiky, z. s.
v sociálních službách I.

doplnění

vyhovuje

57

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České Jak se bránit nátlakovým metodám
republiky, z. s.
v sociálních službách II.

doplnění

vyhovuje

58

Asociace poskytovatelů Time management v sociálních
sociálních služeb České službách – Základy řízení práce v
republiky, z. s.
čase

doplnění

vyhovuje

59

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České Time management - Řízení práce
republiky, z. s.
týmu v čase

doplnění

vyhovuje

60

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České Etika v obrazech v službách
republiky, z. s.
sociální péče

doplnění

vyhovuje

61

MADIO z.s.

Asertivní techniky jednání v
sociálních službách

doplnění

zamítnuto

Husův institut
teologických studií

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

doplnění

zamítnuto

Fakta s.r.o.

Nelegální drogy v ČR z pohledu
trestního a správního práva v praxi
sociálního pracovníka

doplnění

vyhovuje

62

63

11

Fakta s.r.o.

Agresivní jedinec I. - základní vhled
do problematiky lidské agrese

doplnění

vyhovuje

Fakta s.r.o.

Agresivní jedinec II. - vývojové
subtypy agresivní polymorfní
patologie chování a osobnosti

doplnění

vyhovuje

66

Fakta s.r.o.

Poruchy chování I. základní vhled
do problematiky poruch chování v
raném věku

doplnění

vyhovuje

67

Fakta s.r.o.

Poruchy chování II. - vývojová
patologie, kauzalita a komorbidita

doplnění

vyhovuje

68

Fakta s.r.o.

Poruchy osobnosti - základní vhled
do problematiky psychopatie

doplnění

vyhovuje

69

PaedDr. Anna
Jakobová

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

doplnění

vyhovuje

70

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

Základy poradenských dovedností
zaměřených na aktivizaci uživatele
nacházející se v krizové životní
situaci

doplnění

vyhovuje

71

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

72

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky týraného,
sexuálně zneužívaného a
zanedbávaného dítěte

doplnění

vyhovuje

73

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

doplnění

vyhovuje

74

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky práce s
klientem s rizikem v chování

doplnění

vyhovuje

75

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

Úvod do problematiky
psychiatrického minima v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

76

Sdružení "Piafa" ve
Vyškově

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

77

Eva Procházková

Biografická koncepce péče

doplnění

zamítnuto

78

Eva Procházková

Úvod do filozofie
psychobiografického modelu péče
Prof. E. Böhma

doplnění

vyhovuje

79

Pavel Kliment

Nácvik vybraných relaxačních
technik

doplnění

zamítnuto

80

Pavel Kliment

Úvod do budování a udržování
vztahu pomoci

doplnění

vyhovuje

Pavel Kliment

Vedení poradenského procesu v
rámci pomáhajících profesí

doplnění

vyhovuje

82

Pavel Kliment

Vybrané okruhy ze sociálních
deviací I.

doplnění

vyhovuje

83

Pavel Kliment

Vybrané okruhy ze sociálních
deviací II.

doplnění

vyhovuje

84

Pavel Kliment

Vybrané okruhy z psychopatologie
pro pomáhající profese I.

doplnění

zamítnuto

85

Pavel Kliment

Vybrané okruhy z psychopatologie
pro pomáhající profese II.

doplnění

zamítnuto

86

Univerzita Hradec
Králové

Jednání s klientem v obtížných
situacích

doplnění

vyhovuje

Agentura STARS s.r.o.

Práva uživatelů sociálních služeb v
praxi

doplnění

vyhovuje

64

65

81

87

12

88

Asociace rodinných
konferencí, z.ú.

Školení KOORDINÁTORŮ
Rodinných konferencí

doplnění

vyhovuje

89

Asociace rodinných
konferencí, z.ú.

Úvod do přístupu Rodinných
konferencí

doplnění

vyhovuje

90

3lobit, o.z. odštěpný
závod

Úvod do práce v multismyslovém
prostředí (Snoezelen)

doplnění

vyhovuje

91

3lobit, o.z. odštěpný
závod

Úvod do senzorické integrace pro
pomáhající profese v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

92

3lobit, o.z. odštěpný
závod

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

doplnění

vyhovuje

93

Zákonné zastoupení dětí,
NOVEKO 96 vzdělávání opatrovnictví a poručenství - úvod
spol. s r.o.
do problematiky

doplnění

vyhovuje

94

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

doplnění

vyhovuje

95

NOVEKO 96 vzdělávání Základy pěstounské péče a
spol. s r.o.
osvojení

doplnění

vyhovuje

96

NOVEKO 96 vzdělávání Základy rodinného práva v novém
spol. s r.o.
občanském zákoníku

doplnění

vyhovuje

97

Svéprávnost - úvod do řešení
problémů svéprávnosti podle
NOVEKO 96 vzdělávání nového občanského zákoníku,
spol. s r.o.
opatrovnictví zletilých osob

doplnění

vyhovuje

98

NOVEKO 96 vzdělávání Základy sociální psychologie spol. s r.o.
rodina jako sociální děloha

99

Asistence, o.p.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

100

SEDUCA-CZE s.r.o.

Využití tance při aktivizaci uživatelů
sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Příloha č. 3: Doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů

Č.

Název instituce

Číslo akreditace

1

APROXY s.r.o.

2016/0904-PC/SP

2

APROXY s.r.o.

2016/0409-PC

3

Centrum pro rozvoj
péče o duševní
zdraví

4

Předmět výuky

Jméno lektora

Hodnocení

Násilí očima seniorů

Mgr. et. Mgr. Zuzana
Netočná

vyhovuje

Sexualita seniorů

Mgr. et. Mgr. Zuzana
Netočná

vyhovuje

2013/0603-PC/SP/VP

Práce s lidmi s duální diagnózou

MUDr. Tereza
Formánková

vyhovuje

Diakonická
akademie s. r. o.

2015/0273-PC/VP

Komunikace pracovníků služeb
pro seniory s rodinami klientů

Mgr. Eva Provazníková

vyhovuje

5

Diakonická
akademie s. r. o.

2015/1104-PC/SP/PP

Základy komunikace s lidmi s
demencí

Mgr. Eva Provazníková

vyhovuje

6

Diakonická
akademie, s. r. o.

2013/0556-PC/SP/VP/PP Průvodce krizovou intervencí

Mgr. Soňa Pančochová

vyhovuje

7

Diecézní charita
Brno

2015/0910-PC/SP

Paliativní péče u klienta s
demencí

Mgr. Petra Fabinová

vyhovuje

8

Diversitas s.r.o.

2016/0664-PC/SP

Obrana proti diskriminaci Romů

Mgr. Kateřina Jarotková

vyhovuje

9

Domov Sue Ryder,
o.p.s.

2013/1257-PC/PP

Péče o člověka se sníženou
pohyblivostí dle Sue Ryder

Ing. Mgr. Kristýna
Traplová

zamítnuto

10

Domov Sue Ryder,
o.p.s.

2013/1257-PC/PP

Péče o člověka se sníženou
pohyblivostí dle Sue Ryder

Bc. Kateřina Holmanová

zamítnuto

11

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0796-PC/SP/VP/PP

Základy empowermentu aneb
zapojení a posílení uživatelů

Mgr. Pavlína Kráčmarová

vyhovuje

13

12

Everesta, s.r.o.

2014/1174-PC/SP

Krizová intervence

Mgr. Jana Nováčková

vyhovuje

13

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
teologická

2013/1063-PK

garantka kurzu

PhDr. Hana Pazlarová,
Ph.D.

vyhovuje

14

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
teologická

2013/1063-PK

Sociálně právní minimum

Mgr. Iva Poláčková

vyhovuje

15

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
teologická

2013/1063-PK

Metody sociální práce

Mgr. Martin Roth

vyhovuje

16

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
teologická

2013/1063-PK

Úvod do problematiky
zdravotního postižení

Mgr. Marie Ortová

vyhovuje

17

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
teologická

2013/1063-PK

Základy prevence vzniku
závislosti osob na sociální službě

Mgr. Ing. Radomír
Kuchař

vyhovuje

18

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
teologická

2013/1063-PK

Prevence týrání a zneužívání
osob

Mgr. Ing. Radomír
Kuchař

vyhovuje

19

Mgr. Martina
Stehlíková

PhDr. Jarmila Kvapilová
Daxnerová

vyhovuje

20

Národní Vzdělávací
Agentura, s.r.o.

2013/1230-PK

Sociálně právní minimum, Úvod
do problematiky zdravotního
postižení

Bc. Jana Šimečíková

vyhovuje

21

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

2016/0812-PC/SP/VP

Standardy kvality - klíčové
aspekty

Mgr. Iveta Šůstková

vyhovuje

22

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

2016/0840-PC/SP/PP

Aktivizační metody pro osoby s
demencí

PhDr. Jaromír Hublar,
Ph.D.

vyhovuje

23

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

2016/0738-PC/SP/VP/PP

Základní pravidla šetrné
sebeobrany

Mgr. Iveta Šůstková

vyhovuje

24

Společnost Podané
ruce o.p.s.

2015/0294-PC/SP/VP/PP

Žena a drogová závislost –
problematika Gender

Mgr. Magda Frišaufová,
Ph.D.

vyhovuje

25

Společnost Podané
ruce o.p.s.

2015/0294-PC/SP/VP/PP

Žena a drogová závislost –
problematika Gender

Mgr. Pavel Nepustil,
Ph.D.

vyhovuje

2015/0236-PK

Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb, Metody
sociální práce, Sociálně právní
minimum, Základy prevence
vzniku závislosti osob na sociální
službě

Miluše Czekajová

zamítnuto

2015/0208-PK

Úvod do problematiky kvality v
sociálních službách, standardy
kvality sociálních služeb, Metody
sociální práce, Sociálně právní
minimum, Základy prevence
vzniku závislosti osob na sociální
službě

Miluše Czekajová

zamítnuto

26

27

Středisko vzdělávání
s.r.o.

Středisko vzdělávání
s.r.o.

Základy nedirektivní komunikace
v krizové intervenci u klientů
2016/0457-PC/SP/VP/PP
seniorského věku v sociálních
službách

14

28

Střední zdravotnická
škola, Beroun

2013/0154-PK

Psychologie, pečovatelství,
Somatologie

Mgr. Věra Šrámková

zamítnuto

29

Střední zdravotnická
škola, Beroun

2013/0154-PK

Psychologie, pečovatelství,
Somatologie

Mgr. Martina Tumová

zamítnuto

30

Střední zdravotnická
škola, Beroun

2013/0154-PK

Psychologie, Somatologie

Mgr. Hana Macháčková

zamítnuto

31

Střední zdravotnická
škola, Beroun

2013/0154-PK

Psychologie, krizová intervence

Mgr. Daniela Wimmerová

zamítnuto

32

Střední zdravotnická
škola, Beroun

2013/0154-PK

Somatologie

Mgr. Pavlína Krbcová

zamítnuto

33

Střední zdravotnická
škola, Beroun

2013/0154-PK

Pečovatelství

Bc. Marie Krňnáková

zamítnuto

34

Velký vůz Sever

Mgr. Lucie Žalská
Kneslová, DiS.

vyhovuje

35

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

2014/0138-PC/SP/VP

Základní poznatky k realizaci
kontaktu dítěte v náhradní
rodinné péči s biologickou
rodinou

Mgr. Barbora
Szpernolová

vyhovuje

36

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

2016/0709-SP

Případové konference v praxi
(aktualizovaný úvodní seminář)

Mgr. Dagmar
Ducháčková

vyhovuje

37

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

2016/0709-SP

Případové konference v praxi
(aktualizovaný úvodní seminář)

Mgr. Dana Vrabcová

vyhovuje

38

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

2016/0709-SP

Případové konference v praxi
(aktualizovaný úvodní seminář)

PhDr. Lenka Průšová

vyhovuje

39

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

2014/0135-PC/SP/VP

Attachment - rozvoj, poruchy a
možnosti nápravy

Mgr. Klára Moravcová

vyhovuje

40

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

2014/0821-SP/VP

Základy teorie citové vazby v
praxi

Mgr. Klára Moravcová

vyhovuje

41

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

2015/0870-PC/SP

Formy porozvodového
uspořádání péče o děti

PhDr. Kateřina Fořtová

vyhovuje

2015/1030-PC/SP/VP/PP

Zážitková pedagogika ve
vzdělávání v sociálních službách

15

