Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 56
konané dne 12. 1. 2017

Přítomni: Mgr. Blanka Bidmonová, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Mgr. Radmila Jiříčková,
Mgr. Iva Kabeláčová, Mgr. Dagmar Kopecká, Mgr. Monika Legnerová, Mgr. Filip Novotný, Mgr. Aneta Sluková,
PhDr. Vladislava Šídlová, Ing. Bc. Alice Švehlová, PhDr. Hana Thielová, Ing. Václav Váňa, PhDr. Pavel Zikl
Ph.D., Mgr. Petra Zimmelová Ph.D.

Host: Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA
Omluveni: Mgr. Kristýna Kotalová, Mgr. David Pospíšil
Program:
1) Přivítání členů Akreditační komise MPSV (AK MPSV) a zahájení jednání.
2) Aktuální informace k agendě akreditací.
1) Informace o výsledcích distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených v rámci 55. kola
akreditačního řízení členy AK MPSV (projednáno bylo 95 doplnění žádostí o akreditaci na základě usnesení o
přerušení akreditačního řízení).
Projednání žádostí o akreditaci doplněných žadateli na základě usnesení o přerušení řízení a hodnocených
členy AK :


Agentura Azara, s.r.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách



REKVAL, s.r.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 MEMORY TRAINING, s.r.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
2) Projednání stanovisek členů AK MPSV k žádostem o akreditaci vzdělávacích programů předložených
k projednání v 56. kole akreditačního řízení MPSV (234 žádostí).
3) Informace o projednání žádostí o doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů v rámci
56. kola akreditačního řízení (124 žádostí).
4) Závěr jednání
Usnesení:
1) AK MPSV bere na vědomí aktuální informace k agendě akreditací. Nejbližší plánované zasedání AK
MPSV se uskuteční 6. dubna 2017.
2) AK MPSV bere na vědomí výsledky distančního hodnocení doplnění žádostí o akreditaci hodnocených
v rámci 55. kola akreditačního řízení členy AK MPSV.
3) AK MPSV po projednání žádostí doplněných na základě usnesení o přerušení řízení přijímá stanovisko:


Agentura Azara, s.r.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
nedoporučuje udělit akreditaci
PRO: 15
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 2
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Evid. č. 16/1156 – REKVAL, s.r.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
nedoporučuje udělit akreditaci
PRO: 15
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 2



Evid. č. 16/1144 – MEMORY TRAINING, s.r.o.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
nedoporučuje udělit akreditaci
PRO: 15
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 STŘET ZÁJMU: 0 NEPŘÍTOMEN: 2

4)

AK MPSV po projednání doporučuje k akreditaci žádosti o akreditaci uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 označené
slovem „vyhovuje“.

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.

6)

AK MPSV nedoporučuje k akreditaci žádosti v příloze č. 1, 2 a 3 označené slovem „zamítnuto“.

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 12. 1. 2017

Mgr. Filip Novotný
místopředa Akreditační komise MPSV
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Příloha č. 1: Vzdělávací programy hodnocené v 56. kole a projednané na řádném zasedání Akreditační
komise MPSV dne 12. 1. 2017

Č.
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Název organizace
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a
Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a
Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a
Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková
organizace
Portus Praha z.ú.
Chytrá Péče s.r.o.
SEDUCA-CZE s.r.o.
Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací
centrum, z.ú.
ORKAM Plzeň, s.r.o.
PhDr. Martina Venglářová
Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská
1095
Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný
spolek
Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný
spolek
Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný
spolek
Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný
spolek

15

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

16
17

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

18
19
20

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

21
22
23
24

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
Nadace Neziskovky.cz
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Fakta s.r.o.

25

Fakta s.r.o.

26
27

Fakta s.r.o.
Fakta s.r.o.

28
29

Fakta s.r.o.
Fakta s.r.o.

30
31

33
34
35

Fakta s.r.o.
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně
pedagogická a teologická
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
Sociální agentura, o.p.s.
Fakta s.r.o.
Argent, vzdělávací agentura s.r.o.

36
37
38
39

Rozběh mysli, z.s.
Rozběh mysli, z.s.
Rozběh mysli, z.s.
Rozběh mysli, z.s.

40

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

32

Název programu
Komunikace v sociálních službách se seniory

Hodnocení
Zamítnout

Komunikace v sociálních službách - Etnická specifika
Romů

Zamítnout

Komunikace v sociálních službách se zdravotně
postiženými osobami

Zamítnout

Jak zacházet s rizikem chyby při spolupráci s klientem?
Podpora a aktivizace stárnutí pomocí komunikačních
asistenčních technologií
Krizová intervence v podmínkách sociálních služeb
Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro
pracovníky sociálně-právní ochrany
Základy rodinného práva
Duševní hygiena v pomáhajících profesích
Pracovník v sociálních službách

Zamítnout
Doplnit

Rozvoj pečovatelských dovedností - specifika a rizika
domácí péče
Úvod do problematiky - mobilita imobilních a částečně
mobilních klientů v rámci poskytování sociálních služeb v
domácím prostředí
Základní činnosti v pečovatelské službě - metodologie
jednotlivých úkonů
Úvod do problematiky - péče o osoby s Alzheimerovou
chorobou a obdobnými degenerativními onemocněními v
domácnosti
Základy reminiscence - využití vzpomínek při práci se
seniory
Metoda validace podle Naomi Feil II.
Reminiscence II - vzpomínání ve skupině, kreativní
techniky
Arteterapie
Motivace klienta ke změně životního stylu
Základy komunikace a sociální práce s klientem se
závislostí
Sociálně-právní poradenství pro klienty sociálních služeb
Efektivita v sociálních službách
Dítě v náhradní rodinné péči
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu
plánování péče
Vybrané aspekty sociální práce s dětmi a mladistvými s
návykovým rizikovým chováním
Sociálně patologické projevy chování u dětí
Metody sociální práce - metody využívané k posuzování
rodiny
Krize, význam krize a možnosti zvládání životních krizí
Konflikt, důsledky a možnosti řešení konfliktních vztahů práce s konfliktním klientem
Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby,
pohybu a výtvarné činnosti
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vyhovuje

Pracovník v sociálních službách
Základní vhled do problematiky obětí trestných činů
Komunikace s klientem s duševním onemocněním II Poruchy osobnosti a manipulace
Komunikace s klienty s duševním onemocněním
Komunikace s klientem manipulátorem
Neurolingvistické programování v praxi
Koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací s
klienty
Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v

Zamítnout
Doplnit
Doplnit

3

Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Zamítnout
Doplnit

Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit

Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje

41

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

42
43
44

ORE - institut, o.p.s.
Mgr. Tomáš Zmija
Mgr. Jana Záchová

45
46
47
48

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže
5/9, příspěvková organizace
AGAMOS s.r.o.
AGAMOS s.r.o.
Martina Formanová

49

Martina Formanová

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Cesta rodiny životem z.s.
Cesta rodiny životem z.s.
Cesta rodiny životem z.s.
Asociace školské sociální práce v ČR z. s.
Asociace školské sociální práce v ČR z. s.
EDUCO CENTRUM s.r.o.
EDUCO CENTRUM s.r.o.
Společnost Podané ruce o.p.s.
Společnost Podané ruce o.p.s.
Společnost Podané ruce o.p.s.
Slezská diakonie

61

Slezská diakonie

62

Slezská diakonie

63
64
65
66

69
70
71
72
73
74

Slezská diakonie
Slezská diakonie
Gaudia Institut, s.r.o.
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se
zdravotním postižením, z.ú.
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se
zdravotním postižením, z.ú.
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se
zdravotním postižením, z.ú.
CURATIO EDUCATION s.r.o.
CURATIO EDUCATION s.r.o.
CURATIO EDUCATION s.r.o.
Donasy s.r.o.
Donasy s.r.o.
AKORD z.s.

75
76

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

77

82

Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
PhDr. Jaroslava Dvořáková

83
84
85
86
87

bfz o.p.s.
bfz o.p.s.
bfz o.p.s.
bfz o.p.s.
bfz o.p.s.

88
89

bfz o.p.s.
bfz o.p.s.

67
68

78

79

80

81

aktivizaci klienta
Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a
příběhu
Transakční analýza pro sociální pracovníky
Úvod do problematiky případových konferencí
Úvod do mediace pro pomáhající profese - mediace jako
způsob řešení konfliktu v rodinné oblasti
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit

Psychohygiena pracovníků v pomáhajících profesích
Komunikace a vedení rozhovoru v sociální práci
Vybrané aspekty sociální práce s dětmi a mladistvými s
návykovým rizikovým chováním
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně
dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných: úvod do
problematiky, v praxi a právu, sociálně-právní ochrany
Základní kurz osobní asistence
Inspekce poskytování sociálních služeb
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Další platná příčina domácího násilí
Základy ke školské sociální práci
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Základní kurz krizové intervence
Komunikace s klienty se závislostí
Základní kurz krizové intervence v praxi
Návykové chování, psychotropní látky, další formy
závislostí
Sociální práce se specifickou klientelou v oblasti služeb
pro lidi se závislostí
Pracovníci v přímé práci s lidmi se závislostí, spolupráce
a návaznost dalších sociálních služeb
Umění efektivní komunikace s klientem
Faktory a kořeny vzniku závislostí
Základy narativní praxe
Základy kvalitního a bezpečného poskytování osobní
asistence lidem s tělesným a kombinovaným postižením
Úvod do problematiky fyzické manipulace osob s
omezenou hybností při poskytování osobní asistence
Úvod do plánování procesu poskytování osobní asistence
lidem s tělesným a kombinovaným postižením
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
Manipulativní chování a jeho zvládání
Vzdělávání a kognitivní trénink seniorů
Nástroje profesního ukotvení a rozvoje kariéry
Základy týmové komunikace a spolupráce pro pracovníky
v sociálních službách
Vedení porad v prostředí sociálních služeb
Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků
v sociální oblasti
Smlouvy o poskytování sociálních služeb

Doplnit
Doplnit
Zamítnout

Arteterapie v sociální práci

Doplnit

Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování

Doplnit

Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních
službách

Doplnit

Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany

Doplnit

Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků
v sociální oblasti: úvod do problematiky
Rozvoj kompetencí v sociální práci
Práce s motivací uživatele služby (úvod do problematiky)
Nácvik komunikace se specifickými typy klientů
Trénink paměti u seniorů (úvod do problematiky)
Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich
zvládání (úvod do problematiky)
Personální standardy kvality sociálních služeb
Prevence bolestí zad pro pracovníky v přímé péči

Doplnit

4

Doplnit

Vyhovuje
Vyhovuje
Zamítnout
Zamítnout
Zamítnout
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Zamítnout
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Zamítnout
Doplnit
Zamítnout
Vyhovuje
Doplnit

Zamítnout
Zamítnout
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit

90
91

bfz o.p.s.
bfz o.p.s.

92
93

bfz o.p.s.
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková
organizace

94
95

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Gabriela Bauerová

96

Mgr. Gabriela Bauerová

97
98
99

Magdaléna, o.p.s.
MUDr. František Matuška
MUDr. František Matuška

100

MUDr. František Matuška

101
102
103

105
106
107
108

Mgr. Eva Pávková
EDUCOL, o. p. s.
Střední škola stavebních řemesel BrnoBosonohy, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
Cheb, příspěvková organizace
Help Assistance s.r.o.
Leoš Horký
EDUKAČNÍ CENTRUM HVĚZDA, o.p.s.
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.

109

Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.

110

Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.

111
112
113

121

Quip, z. ú.
Mgr. Stanislav Karas
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o.p.s.
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
příspěvková organizace
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
příspěvková organizace
NextHealth s.r.o.

122

NextHealth s.r.o.

123
124

TREMEDIAS, spolek
TREMEDIAS, spolek

125
126
127
128
129

TREMEDIAS, spolek
Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.
Erkeya, s.r.o.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Diecézní charita Brno
SPIN, z.s.

104

114
115
116
117
118
119

120

Úvod do problematiky pádů seniorů
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
(úvod do problematiky)
Úvod do problematiky sociálně patologických jevů
Úvod do problematiky péče a komunikace s uživateli s
demencí v rámci pobytových a terénních sociálních
služeb
Základy péče a komunikace s problémovými uživateli v
rámci terénních a pobytových sociálních služeb
Úvod do veřejného opatrovnictví v praxi sociálního
pracovníka
Úvod do problematiky domácího násilí v praxi sociálního
pracovníka
Česká komunitní psychoterapie v praxi
OBTÍŽNÉ SITUACE A TÉMATA V POMÁHAJÍCÍ PRAXI
KOMPETENTNÍ ÚČASTNÍK SUPERVIZE V
POMÁHAJÍCÍ PRAXI
ZÁKLADY SYSTEMICKÉ PRÁCE S DĚTMI A S
DOSPÍVAJÍCÍMI
Analýza a koordinace složitých případů
Emocionální výchova dětí
Základy mapování kompetencí klientů sociálních služeb
pro uplatnění na trhu práce
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Doplnit
Doplnit

Hranice ve vztahu pracovník v pomáhající profesi a klient
Základy práce s tělem pro psychohygienu a seberozvoj
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Osobnost a kompetence sociálního pracovníka z pohledu
etických dilemat v sociální práci
Poruchy rodičovství a jejich důsledky v kontextu sociální
práce
Úvod do sociální práce s dítětem týraným, zneužívaným,
zanedbávaným v praxi sociálního pracovníka
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Základy etiky v sociálních službách
Omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka v
současné praxi
Workshop: Rukodělné techniky v sociální službě
Úvod do nenásilné komunikace
Metoda validace podle Naomi Feil
Úvod do přístupu zaměřeného na člověka
Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu
Využití PCA - psychoterapeutického přístupu
zaměřeného na člověka v systému sociálních služeb

Vyhovuje
Vyhovuje
Zamítnout
Doplnit

Klient s autismem - úvod do problematiky

Vyhovuje

Základy péče o kůži pro pracovníky zařízení sociální
péče
Úvod do ošetřovatelské péče pro pracovníky zařízení
sociální péče
Facilitace skupinových setkání
Základní orientace v péči o osoby s duševním
onemocněním
Mentorink v sociální práci
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Základní výchovná nepedagogická činnost
Expresivní terapie v praxi sociální služby
První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální
služby
Ergoterapie a její využití v praxi
Osobní asistent zdravotně postižených
Reminiscenční terapie
Péče a manipulace s imobilním klientem
Úvod do krizové intervence
Etický přístup v péči o klienta
Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů
Dotyk jako forma empatie a komunikace
Koordinovaná rehabilitace seniorů
Sociální práce s romskou minoritou
Současná problematika sociální exkluze
Specifika sociální práce s obětí domácího násilí
Základy validace podle Naomi Feil
Komunikace v rodině a s rodinou

Doplnit

5

Doplnit
Zamítnout
Zamítnout
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Zamítnout

Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Zamítnout
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit

Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

144

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

145
146

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

147

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

148
149

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

150
151

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

152
153

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

154

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

155
156
157
158

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.
Mgr. Martina Stehlíková
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
Olga Nevosadová

159
160
161

Ostravská univerzita
MAVO s.r.o.
Gerontologický institut, o.p.s.

162

Světlo Kadaň z.s.

163
164

TopHelpPlus s. r. o.
REKVAL, s.r.o.

165
166
167
168
169
170
171
172
173

REKVAL, s.r.o.
REKVAL, s.r.o.
REKVAL, s.r.o.
Cesta rodiny životem z.s.
Cesta rodiny životem z.s.
Cesta rodiny životem z.s.
Liga vozíčkářů
Univerzita Palackého v Olomouci
SANANIM z. ú.

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Spolek PRIDE-CZ
Spolek Narativ
Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Lukáš Volný
Mgr. Lukáš Volný
Akademie Jana Amose Komenského, z.s - oblast
Kladno
Mgr. Pavlína Němcová
Mgr. Pavlína Němcová
Mgr. Pavlína Němcová
Mgr. Pavlína Němcová
Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

185
186

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

187
188

THEIA - krizové centrum o.p.s.
MARLIN, s. r. o.

189

MARLIN, s. r. o.

190

MARLIN, s. r. o.

191
192

MARLIN, s. r. o.
MARLIN, s. r. o.

193

MARLIN, s. r. o.

194
195
196
197

MARLIN, s. r. o.
MARLIN, s. r. o.
MARLIN, s. r. o.
MARLIN, s. r. o.

Case management, aneb základy mezioborové
spolupráce v přímé sociální práci
Smlouvy o poskytování sociální služby
Praktické základy pracovního práva pro oblast sociálních
služeb
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při
vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a
dávky Hmotné nouze
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
Výkon rozhodnutí a exekuce pro pracovníky v sociální
oblasti
Inspekce sociálních služeb
Jednání se zájemcem o poskytování sociální služby a
smlouvy o poskytování sociálních služeb
Standardy kvality a jejich naplňování
Stížnosti na kvalitu, informační povinnosti a zvyšování
kvality sociálních služeb
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních
úřadech
Základní otázky sociálně-právní ochrany dětí
Relaxační prvky pro pracovníky sociálních služeb
Kurz českého znakového jazyka - rozšíření jazykových a
komunikačních dovedností
Základy poskytování zdravotnické první pomoci pro
pracovníky v sociálních službách
Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách,
všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
Základy komunikace a individuální práce s klientem
služeb sociální prevence - v terénu
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Výcvik pro pracovníky v sociálních službách v oblasti
podpory lidí s duševním onemocněním
Komunikace s psychiatrickými klienty
Sociální práce a zásady jednání s obětí
Veřejné opatrovnictví
Systém kvality sociálních služeb se zdravotní péčí
Úvod do aktivizačních technik
Krizová intervence
Úvod do zážitkové pedagogiky a týmové spolupráce
Dítě jako svědek a oběť domácího násilí
Jak porozumět násilníkovi a oběti - úvodní jednodenní
kurz
MiniPRIDE - plánujeme stabilitu
Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu
Alzheimerova nemoc - přístupy v sociálních službách
Základy ochrany klienta proti agresorovi
Úvod do etiky v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Doplnit

Vývojová psychologie a její vliv na život klienta
Timemanagement a práce se stresem
Osobnostní rozvoj pracovníka
Efektivní komunikace
Reminiscence - úvod do využití vzpomínek při práci se
seniory
Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí
Specifika práce s dezorientovanými seniory - úvod do
validace
Zvládání syndromu vyhoření
Rozlišní kontroly a pomoci v práci s klientem sociálních
služeb
Komunikace s nemocnými a s osobami se zdravotním
postižením v sociální práci
Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v
krizových okamžicích v sociální práci
Efektivní komunikace v sociální práci
Dramaterapie a taneční terapie a jejich využití v
sociálních službách
Asertivita - přiměřené prosazování při práci s klienty v
nepříznivé sociální situaci
Arteterapie a její využití v sociálních službách
Úvod do rodinného poradenství v sociální práci
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením
Sociální práce se seniory

Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit

6

Doplnit
Zamítnout
Doplnit

Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Zamítnout
Vyhovuje
Zamítnout
Zamítnout
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Zamítnout
Zamítnout
Zamítnout
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Zamítnout
Doplnit
Doplnit

Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Zamítnout
Zamítnout
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Zamítnout
Doplnit
Doplnit
Doplnit

198

MARLIN, s. r. o.

199

MARLIN, s. r. o.

200

MARLIN, s. r. o.

201
202

ZDrSEM - první pomoc zážitkem, z.s.
Dobrá rodina o.p.s.

203

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky, z. s.
Déčko Liberec z.s.
Déčko Liberec z.s.

204
205

208
209
210
211
212

Mgr. Bc. Renáta Bělohlávková
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v České republice, z.s.
Vzdělávání IN s. r. o.
Vzdělávání IN s. r. o.
Vzdělávání IN s. r. o.
Vzdělávání IN s. r. o.
Vzdělávání IN s. r. o.

213
214

Vzdělávání IN s. r. o.
Vzdělávání IN s. r. o.

215

Vzdělávání IN s. r. o.

216

HARTMANN - RICO a.s.

217

Help Assistance s.r.o.

218
219
220

HARTMANN - RICO a.s.
HARTMANN - RICO a.s.
CURATIO EDUCATION s.r.o.

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

CURATIO EDUCATION s.r.o.
Zřetel, s.r.o.
Zřetel, s.r.o.
Zřetel, s.r.o.
Zřetel, s.r.o.
Zřetel, s.r.o.
Kateřina Balická
Pevnost - České centrum znakového jazyka, z.ú.
REMEDIUM Praha o.p.s.
OS HELPÍK

231

233

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a
rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.
INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a
rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

234

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

206
207

232

Úvod do sociální práce s rodinou – funkční a disfunkční
rodina
Úvod do zvládání manipulace a lži v sociálních službách
a sociální práci
Vybrané psychoterapeutické přístupy a možnosti jejich
využití v sociálních službách a v sociální práci
Základní kurz první pomoci ZDrSEM
Případová konference - už vím proč (vím co je případová
konference a kdy je vhodná, umím zorganizovat
případovou konferenci, vím koho pozvat a jak jej
motivovat)
Smyslové zahrady - úvod do zahradní terapie

Doplnit

Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1
Úvod do problematiky sociální práce s rodinou v období
předběžného opatření 1
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Podpora sociálních dovedností u lidí s mentálním
postižením
Úvod do práce s emocemi pro pomáhající profese
Agresivní klient v institucionální péči
Péče o klienty s problematikou diabetu, CMP a hojení ran
Deprese u klientů v institucionální péči
Uspokojení potřeb klientů (bolest, problematika omezení
pohybu, sexualita) v institucionální péči
Demence u seniorů v institucionální péči
Úvod do komunikačních úskalí pro pracovníky
pomáhajících profesí
Základy supervize pro pracovníky v pomáhajících
profesích
Péče o klienty s psychickou poruchou v zařízení
sociálních služeb
Úvod do aplikace standardů kvality v rámci každodenní
praxe
Základy etiky v sociálních službách
Základy první pomoci v sociálních službách
Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců sociálních
služeb
Biografie a její využití v individuálním plánování
Adaptace seniora při nástupu do instituce
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
Základy vedení skupiny seniorů
Úprava textů pro uživatele sociálních služeb
Reminiscence – práce se vzpomínkami
Úvod do krizového plánování
Český znakový jazyk pro tlumočníky
Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách
Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních
službách
Kasuistický seminář

Vyhovuje
Vyhovuje

Specifika přístupu k lidem s demencí v rámci posuzování
stupně závislosti na pomoci jiné osoby
Program MANAŽER VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ
PÉČE
Metoda validace podle Naomi Feil

Vyhovuje

Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané
na řádném zasedání dne 12. 1. 2017

Č.

Název organizace

Název programu

Doplnění

Hodnocení

HARTMANN - RICO
a.s.

Základy polohování a ergonomické
manipulace s klientem v geriatrické praxi

doplnění

vyhovuje

2

DŮM ROMSKÉ
KULTURY o.p.s.

Umění komunikovat a týmová spolupráce

doplnění

vyhovuje

3

DŮM ROMSKÉ
KULTURY o.p.s.

Šikana jako jedno z rizik v práci sociálního
pracovníka

doplnění

vyhovuje

1

7

Doplnit
Vyhovuje
Zamítnout
Doplnit

Doplnit

Zamítnout
Doplnit
Doplnit
Zamítnout
Zamítnout
Zamítnout
Zamítnout
Zamítnout
Zamítnout
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Zamítnout
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Zamítnout
Doplnit

Vyhovuje
Vyhovuje

Fakta s.r.o.

Bezpečná sebeobrana - zvládání
zátěžových situací v jednání s agresivními
klienty

doplnění

vyhovuje

Fakta s.r.o.

Základní vhled do problematiky míry
ohrožení dítěte v rodinách

doplnění

vyhovuje

Fakta s.r.o.

Základní vhled do problematiky kvalitní
diagnostiky sociálního problému v rodině
jako základu úspěšné sanace rodiny se
zaměřením na roli mužů jako otců a
manželů

doplnění

vyhovuje

SEDUCA-CZE s.r.o.

Problematika šikany v prostředí sociálních
služeb

doplnění

vyhovuje

SEDUCA-CZE s.r.o.

Škola paměti pro pracovníky v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

TREMEDIAS, spolek

Aplikace prvků arteterapie v sociální práci

doplnění

vyhovuje

Slezská diakonie

Identita organizace poskytující sociální
služby na základě křesťanských hodnot

doplnění

vyhovuje

Slezská diakonie

Metody sociální práce s klientem s
kombinovaným zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

Mgr. René Pastrňák

Úvod do asertivní komunikace v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

Mgr. René Pastrňák

Úvod do komunikace s osobami se
způsobem života vedoucí ke konfliktu se
společností

doplnění

vyhovuje

MEMORY TRAINING,
s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

zamítnout

Baculus, o.p.s.

Pracovník v sociálních službách se
zaměřením na přímou obslužnou péči

doplnění

vyhovuje

Baculus, o.p.s.

Pracovník v sociálních službách se
zaměřením na základní výchovnou
nepedagogickou činnost

doplnění

vyhovuje

PRO Gaudia, z. ú.

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

doplnění

vyhovuje

REKVAL, s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

zamítnout

Aliaves & Co., a.s.

Rodinné právo

nedoplněno

zastavení
řízení

Aliaves & Co., a.s.

Pěstounská péče, poručnictví, svéprávnost
a opatrovnictví

nedoplněno

zastavení
řízení

R - Mosty, z.s.

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

doplnění

vyhovuje

SANANIM z. ú.

Zneužívání a závislost na alkoholu základní jednodenní kurz

doplnění

vyhovuje

Národní Vzdělávací
Agentura, s.r.o.

Paliativní péče v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

Agentura Azara, s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

zamítnout

4
5

6
7
8
9

10

11
12

13
14

15

16

17
18
19
20

21
22
23
24

8

25

26
27

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

Využití přírody pro aktivizaci uživatelů
sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

Česká asociace
pečovatelské služby,
zapsaný spolek

Základy první pomoci v pomáhajících
profesích

doplnění

vyhovuje

CURATIO EDUCATION Posilování pozitivních přístupů
s.r.o.
zaměstnanců sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

CURATIO EDUCATION Osoby s problémovým a nebezpečným
s.r.o.
chováním v praxi sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

CURATIO EDUCATION Detence - poskytování pobytové sociální
s.r.o.
služby bez souhlasu klienta

doplnění

vyhovuje

28
29
30
31

Fakta s.r.o.

Základní vhled do problematiky ADHD

doplnění

vyhovuje

Fakta s.r.o.

Základní vhled do problematiky práce s
agresivními dětmi a mládeží

doplnění

vyhovuje

Fakta s.r.o.

Základní vhled do problematiky práce s
hyperaktivním, hypoaktivním a agresivním
dítětem

doplnění

vyhovuje

Fakta s.r.o.

Základní vhled do problematiky
nespecifických poruch chování u dětí

doplnění

vyhovuje

Fakta s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

Fakta s.r.o.

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

doplnění

vyhovuje

Poradna pro
občanství/Občanská a
lidská práva

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

doplnění

vyhovuje

Oblastní spolek
Českého červeného
kříže Praha 1

První pomoc u dětí

doplnění

vyhovuje

MAVO s.r.o.

Týmová spolupráce v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

MAVO s.r.o.

Role klíčového pracovníka a tvorba
individuálních plánů

doplnění

vyhovuje

MAVO s.r.o.

Terénní pečovatelská služba, její specifika
a řešení nestandardních situací

doplnění

vyhovuje

Centrum sociálních
služeb Hrabyně

Léčebná rehabilitace v rámci koordinované
rehabilitace u uživatelů sociálních služeb
se zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

Centrum sociálních
služeb Hrabyně

Principy a postupy při realizaci systému
koordinované rehabilitace u uživatelů
sociálních služeb se zdravotním
postižením

doplnění

vyhovuje

Centrum sociálních
služeb Hrabyně

Pedagogická rehabilitace v rámci
koordinované rehabilitace u uživatelů
sociálních služeb se zdravotním
postižením

doplnění

vyhovuje

Centrum sociálních
služeb Hrabyně

Sociální rehabilitace v rámci koordinované
rehabilitace u uživatelů sociálních služeb
se zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

32
33

34
35

36

37
38
39

40

41

42

43

44

9

Centrum sociálních
služeb Hrabyně

Pracovní rehabilitace v rámci koordinované
rehabilitace u uživatelů sociálních služeb
se zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

Zřetel, s.r.o.

Uživatel drog jako klient sociální služby

doplnění

vyhovuje

PhDr. Martina
Venglářová

Spolupráce s rodinou klienta - úvod do
problematiky

doplnění

vyhovuje

47
48

Ing. Tomáš Novák

Potřeby dítěte v rozvádějící se rodině

doplnění

vyhovuje

49

APROXY s.r.o.

Agresivita dětí

doplnění

vyhovuje

50

APROXY s.r.o.

Poruchy chování u dětí

doplnění

vyhovuje

51

APROXY s.r.o.

Problematika zanedbávaného dítěte

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

Problematika syndromu CSA a CAN sexuální zneužívání a týrání dítěte

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

Individuální plánování u osob se
zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

Systémové práce s rizikem u osob se
zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

APROXY s.r.o.

Augmentativní a alternativní komunikace u
osob se zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

Metody zvládání konfliktních situací v
sociální práci s rodinou

doplnění

vyhovuje

59

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

Výcvik komunikačních dovedností v
systému péče o rodinu

doplnění

vyhovuje

60

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

Jak implementovat standardy kvality

doplnění

vyhovuje

61

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

Psychiatrické minimum pro sociální práci s
osobami duševně nemocnými

doplnění

vyhovuje

Dalet z.s.

Cooperation - rozvíjení spolupráce v
týmech a organizacích

doplnění

vyhovuje

Mgr. Leoš Zatloukal

Cooperation - rozvíjení spolupráce v
týmech a organizacích

doplnění

vyhovuje

Oblastní charita Trutnov Komunikační sebeobrana

doplnění

vyhovuje

Oblastní charita Trutnov Průvodce syndromem vyhoření

doplnění

vyhovuje

Oblastní charita Trutnov Základy patopsychologie pro praxi

doplnění

vyhovuje

Oblastní charita Trutnov Příběh klienta

doplnění

vyhovuje

45
46

52
53

54

55

56
57

58

62
63
64
65
66
67
68

ECC Academia s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

Úvod do etiky a syndrom vyhoření pro
pracovníky v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

69
70

10

ECC Academia s.r.o.

Úvod do metodologie implementace
standardů kvality

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

Jak se úspěšně bránit manipulaci

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

Komunikační dovednosti pro pracovníky
pomáhajících profesí

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

Základy alternativní komunikace

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

Základy efektivní komunikace

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

Jak zvládat konflikty

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

Etické zásady práce s uživateli sociálních
služeb

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

ECC Academia s.r.o.

Základní kurz - problematika lidských práv
v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

MARLIN, s. r. o.

Základy emoční inteligence pro pomáhající
pracovníky

doplnění

vyhovuje

82

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

Základy empowermentu v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

83

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

Prevence závislosti na sociální službě

doplnění

vyhovuje

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

Prevence syndromu vyhoření psychohygiena v pomáhajících profesích
při využití relaxačních technik

doplnění

vyhovuje

PROFIMA
EDUCATION, s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

ELVA HELP z.s

Úvod do profesionální zooterapie v sociální
práci

doplnění

vyhovuje

ELVA HELP z.s

Základy poskytování služby pes-asistent

doplnění

vyhovuje

ELVA HELP z.s

Úvod do koučování v pomáhajících
profesích

doplnění

vyhovuje

Vzdělávací centrum
Jihlava s.r.o.

Úvod do problematiky výkonu veřejného
opatrovnictví, veřejný opatrovník a sociální
práce, základní informace

doplnění

vyhovuje

Ing. Marie Hronová

Příprava na inspekci v sociálních službách
- základní informace

doplnění

vyhovuje

SocioFactor s.r.o.

Případová konference jako nástroj práce s
rodinou

doplnění

vyhovuje

bfz - o.p.s.

Předcházení závislosti uživatele služby na
sociální službě (úvod do problematiky)

doplnění

vyhovuje

93

bfz - o.p.s.

Zvládání agrese

doplnění

vyhovuje

94

bfz - o.p.s.

Úvod do etiky sociální práce

doplnění

vyhovuje

71

72

73

74

75

76

77

78

79
80
81

84
85
86
87
88

89
90
91

92

11

95

bfz - o.p.s.

Základní informace o bazální stimulaci

doplnění

vyhovuje

Příloha č. 3: Doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů

Č.

Název organizace

Číslo akreditace

EDUCO CENTRUM, s.
r. o.

2013/0481-PC/SP/VP

Jméno lektora

Hodnocení

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

Slezská diakonie

2013/0920PC/SP/VP/PP

Bc. Barbora Niemiecová

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2013/1139-PC/SP/VP

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2013/0978-PC/SP/VP

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

5

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2013/1557-PC/SP/VP

Úvod do sociální práce a její
metody (16)

Mgr. Barbora Hamanová,
DiS.

vyhovuje

6

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2013/1557-PC/SP/VP

Úvod do sociální práce a její
metody (16)

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

7

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2013/1553-PC/SP/VP

Základy komunikačních
dovedností (24h)

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1398-PC/SP

Řešení problémových a
konfliktních situací v
pracovní praxi

Mgr. Martina Hurtová

vyhovuje

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1398-PC/SP

Řešení problémových a
konfliktních situací v
pracovní praxi

PhDr. Nikola Peřinová

zamítnout

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1394-PC/SP

Problémy a konflikty jako
součást denního života

Mgr. Martina Hurtová

vyhovuje

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1400-PC/SP

Motivace k práci,
sebemotivace a význam
týmové spolupráce

Mgr. Martina Hurtová

vyhovuje

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1400-PC/SP

Motivace k práci,
sebemotivace a význam
týmové spolupráce

PhDr. Nikola Peřinová

zamítnout

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1394-PC/SP

Problémy a konflikty jako
součást denního života

PhDr. Nikola Peřinová

zamítnout

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1391-PC/SP/VP

Vztahy na pracovišti jako
základ dobrého pracovního
výkonu

Mgr. Martina Hurtová

vyhovuje

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1391-PC/SP/VP

Vztahy na pracovišti jako
základ dobrého pracovního
výkonu

PhDr. Nikola Peřinová

zamítnout

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1399-PC/SP

Efektivní komunikace jako
základ mezilidských vztahů
v sociálních službách

Mgr. Martina Hurtová

vyhovuje

HARTMANN - RICO a.
s.

2013/1399-PC/SP

Efektivní komunikace jako
základ mezilidských vztahů
v sociálních službách

PhDr. Nikola Peřinová

zamítnout

1
2

3

4

9

11

12
13

14

15

16

17

Práce s klientem s
problémovým chováním úvod do metody
Rodina v krizi
Řešení konfliktů a
vyjednávání s dětmi i
dospělými

Úvod do sociální patologie

8

10

Předmět výuky

12

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

2013/1633-PC/SP/VP

EDUCO CENTRUM, s.
r. o.

2014/0457PC/SP/VP/PP

EDUCO CENTRUM, s.
r. o.

21
22

18

Ing. Jiří Menšík

vyhovuje

Úvod do problematiky
potřeb dítěte a jejich
naplnění

Mgr. Barbora Hamanová,
DiS.

vyhovuje

2014/0483PC/SP/VP/PP

Zjišťování potřeb u
nekomunikujícího klienta úvod do metody

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0458PC/SP/VP/PP

Základy etického kodexu v
sociální práci

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0478-PC/SP/PP

Biologická rodina dítěte v
NRP

Mgr. Barbora Hamanová,
DiS.

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0462PC/SP/VP/PP

Úvod do problematiky
individuálního plánování v
sociální práci s dítětem a
rodinou

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

EDUCO CENTRUM, s.
r. o.

2014/0462PC/SP/VP/PP

Úvod do problematiky
individuálního plánování v
sociální práci s dítětem a
rodinou

Mgr. Barbora Hamanová,
DiS.

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0465PC/SP/VP/PP

Seznámení s možnostmi
prevence syndromu
vyhoření, relaxační techniky

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0466PC/SP/VP/PP

Seznámení s novým
občanským zákoníkem –
rodinné právo

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

Vzdělávání s.r.o.

2014/0334-PC/SP/PP

Komunikace s rodinou
uživatele sociálních služeb

Mgr. Terezie Štokrová

vyhovuje

Vzdělávání s.r.o.

2014/0288-PC/SP/PP

Komunikace v krizové
situaci

Mgr. Terezie Štokrová

vyhovuje

Národní rada osob se
zdravotním postižením

2014/0673-SP

Specifika a zásady
komunikace s osobami se
zdravotním postižením

Mgr. Peter Harmaňoš

zamítnout

Národní rada osob se
zdravotním postižením

2014/0673-SP

Specifika a zásady
komunikace s osobami se
zdravotním postižením

Bc. Dominika Linhartová

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/0776PC/SP/VP/PP

První pomoc a prevence
úrazů pro pracovníky
sociální služby

Matěj Hříbal, DiS.

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/0776PC/SP/VP/PP

První pomoc a prevence
úrazů pro pracovníky
sociální služby

Martin Sekal, DiS.

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/0776PC/SP/VP/PP

První pomoc a prevence
úrazů pro pracovníky
sociální služby

Lenka Kuchařová, DiS.

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/0779-PC/PP

Péče o imobilního klienta v
souvislosti s výkonem
sociální služby

Lenka Kuchařová, DiS.

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/0779-PC/PP

Péče o imobilního klienta v
souvislosti s výkonem
sociální služby

Mgr. Lenka Rysková

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/0779-PC/PP

Péče o imobilního klienta v
souvislosti s výkonem
sociální služby

Dagmar Rosecká

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/0827-PC/PP

Paliativní péče v souvislosti
s výkonem sociální služby

Lenka Kuchařová, DiS.

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/0827-PC/PP

Paliativní péče v souvislosti
s výkonem sociální služby

PhDr. Mgr. Hana Štolbová

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/0777-SP/VP

Expresivní terapie v praxi
sociální služby

Mgr. MgA. Helena
Bezděková

vyhovuje

19

20

23

24

25

26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36
37
38
39

Alternativní a augmentativní
komunikace

13

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0744PC/SP/VP/PP

Alternativní komunikace úvod do metody

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0743PC/SP/VP/PP

Úvod do komunikace s
osobami zdravotně
postiženými

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0743PC/SP/VP/PP

Úvod do komunikace s
osobami zdravotně
postiženými

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0749PC/SP/VP/PP

Základy prevence syndromu
vyhoření

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0795PC/SP/VP/PP

Seznámení se základy
psychohygieny a její podoby

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

45

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0794PC/SP/VP/PP

Terapie v pomáhajících
profesích - základní přehled

Bc. Jana Johanna Hinková

zamítnout

46

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/0799PC/SP/VP/PP

Zvládání stresu - úvod do
problematiky

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

PaedDr. Jiří Grenar

zamítnout

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

JUDr. Věra Novotná

vyhovuje

40

41

42
43

44

47

Sociálně právní minimum,
Standardy kvality v
sociálních službách, Etika v
sociálních službách, Metody
sociální práce, Komunikace
s klientem, Úvod do
psychologie a
psychopatologie, Základy
ochrany zdraví, Základy
prevence vzniku závislosti
osob na sociální službě,
Základy péče o nemocné,
Základy péče o domácnost,
Aktivizační, vzdělávací a
výchovné techniky,
Prevence týrání a
zneužívání klientů sociální
služby, Krizová intervence,
Úvod do problematiky
zdravotního postižení,
Zvládání agresivního
jednání klienta

48

Garant, Sociálně právní
minimum, Standardy kvality
v sociálních službách, Etika
v sociálních službách,
Metody sociální práce,
Komunikace s klientem,
Úvod do psychologie a
psychopatologie, Základy
ochrany zdraví, Základy
prevence vzniku závislosti
osob na sociální službě,
Základy péče o nemocné,
Základy péče o domácnost,
Aktivizační, vzdělávací a
výchovné techniky,
Prevence týrání a
zneužívání klientů sociální
služby, Krizová intervence,
Úvod do problematiky
zdravotního postižení,
Zvládání agresivního
jednání klienta

Počítačová služba
s.r.o.

49

2014/0770-PK

Počítačová služba
s.r.o.

2014/0770-PK

Dr. Ing. Jiří Staněk

2014/0623-PC/SP/PP

Sociální práce v terénu úvod do problematiky

14

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z. s.

2014/0853PC/SP/VP/PP

50

Asertivita jako strategie
jednání

51

Standardy kvality pro
pověřené osoby a pro
zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc - úvod do
problematiky

PhDr. Zuzana Pavlíková

zamítnout

Bc. Mgr. Martin Doležal

vyhovuje

Bc. Mgr. Martin Doležal

vyhovuje

Ing. Marie Hronová

2014/0917-PC/PP

Ing. Marie Hronová

2014/0918-SP

HARTMANN - RICO a.
s.

2014/1292-PC/SP/PP

Úvod do problematiky péče
o chronickou ránu pro
pracovníky v přímé péči

Mgr. Michaela Zapletalová

vyhovuje

HARTMANN - RICO a.
s.

2014/1288-PC/SP

Úvod do problematiky péče
o inkontinentního klienta v
zařízení sociálních služeb

Mgr. Michaela Zapletalová

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/1226-PC/SP/PP

Osobní asistent zdravotně
postižených

Lenka Kuchařová, DiS.

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/1226-PC/SP/PP

Osobní asistent zdravotně
postižených

Mgr. Simona Křížová

vyhovuje

MAVO s.r.o.

2014/1226-PC/SP/PP

Osobní asistent zdravotně
postižených

Dagmar Rosecká

vyhovuje

Dr. Ing. Jiří Staněk

2014/1135-PC/SP/PP

Úvod do problematiky
sociálně - právní ochrany
dětí

JUDr. Věra Novotná

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2014/1448PC/SP/VP/PP

Poruchy chování u dětí s
poruchou attachmentu,
jejich kořeny a vhodné
výchovné intervence

Bc. Kateřina Pařezová

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2014/1448PC/SP/VP/PP

Poruchy chování u dětí s
poruchou attachmentu,
jejich kořeny a vhodné
výchovné intervence

Mgr. Šárka Pantůčková

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2014/1449PC/SP/VP/PP

Bc. Kateřina Pařezová

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2014/1449PC/SP/VP/PP

Mgr. Šárka Pantůčková

vyhovuje

63

THEIA - krizové
centrum o.p.s.

2014/1442-PC/SP

Cesta z dluhů z pohledu
sociální práce II

Mgr. Adéla Vaníčková

vyhovuje

64

THEIA - krizové
centrum o.p.s.

2014/1443-PC/SP

Cesta z dluhů z pohledu
sociální práce I

Mgr. Adéla Vaníčková

vyhovuje

EDUCO CENTRUM, s.
r. o.

2014/1422PC/SP/VP/PP

Psychosociální krizové
situace klientů sociálních
služeb - úvod do
problematiky

Mgr. Barbora Hamanová,
DiS.

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2014/1423PC/SP/VP/PP

Vhled do asertivní
komunikace v sociálních
službách

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z. s.

2015/0188-PC/SP/VP

PhDr. Zuzana Pavlíková

zamítnout

52

53

54
55
56
57

58

59

60

61

62

65

66

67

Standardy kvality pro
orgány sociálně právní
ochrany dětí - úvod do
problematiky

Attachment a vývoj mozku,
specifika vývoje mozku u
dětí s poruchou
attachmentu a možnosti
nápravy
Attachment a vývoj mozku,
specifika vývoje mozku u
dětí s poruchou
attachmentu a možnosti
nápravy

Timemanagement v
sociálních službách

15

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2015/0144-PC/SP

Seznámení s využitím
metody arteterapie v
sociálních službách

Bc. Jana Johanna Hinková

zamítnout

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2015/0145-PC/SP

Seznámení s využitím
metody dramaterapie v
sociálních službách

Bc. Jana Johanna Hinková

zamítnout

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2015/0146-PC/SP

Seznámení s využitím
metody muzikoterapie v
sociálních službách

Bc. Jana Johanna Hinková

zamítnout

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2015/0215-PC/SP/VP

Život člověka s mentálním
postižením

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

NADĚJE

2015/0385PC/SP/VP/PP

Základní výcvik asertivity
pro pracovníky sociálních
služeb

Jiří Král Dip. Mgmt

zamítnout

EDUCO CENTRUM, s.
r. o.

2015/0308-PC/SP/VP

Seznámení s relaxačními a
rehabilitačními prvky u
dospělých osob s
kombinovaným postižením

PaedDr. Eva Kráčmarová

vyhovuje

Vzdělávání s.r.o.

2015/0424-PC/SP/VP

Asertivita jako nástroj
efektivní komunikace v
sociálních službách

Mgr. Terezie Štokrová

vyhovuje

Vzdělávání s.r.o.

2015/0425-PC/SP/PP

Komunikace s uživateli
sociálních služeb s
přidruženými psychickými
potížemi

Mgr. Terezie Štokrová

vyhovuje

Vzdělávání s.r.o.

2015/0427-PC/PP

Rozvoj tvořivého potenciálu
klienta

Mgr. Terezie Štokrová

vyhovuje

Liga otevřených mužů,
z. s.

2015/0557PC/SP/VP/PP

Základy práce s agresí u
dětí v sociálních službách:
prožívání, zvládání, řešení
aneb AGRESE JE OK

Mgr. Jan Řezáč

vyhovuje

Liga otevřených mužů,
z. s.

2015/0557PC/SP/VP/PP

Základy práce s agresí u
dětí v sociálních službách:
prožívání, zvládání, řešení
aneb AGRESE JE OK

Bc. Milan Novák

vyhovuje

Liga otevřených mužů,
z. s.

2015/0557PC/SP/VP/PP

Základy práce s agresí u
dětí v sociálních službách:
prožívání, zvládání, řešení
aneb AGRESE JE OK

Mgr. Petr Matoušek

vyhovuje

Liga otevřených mužů,
z. s.

2015/0557PC/SP/VP/PP

Základy práce s agresí u
dětí v sociálních službách:
prožívání, zvládání, řešení
aneb AGRESE JE OK

Mgr. Evžen Nový

vyhovuje

Liga otevřených mužů,
z. s.

2015/0557PC/SP/VP/PP

Základy práce s agresí u
dětí v sociálních službách:
prožívání, zvládání, řešení
aneb AGRESE JE OK

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

vyhovuje

HARTMANN - RICO a.
s.

2015/0694PC/SP/VP/PP

Individuální práce s
klientem, prevence vzniku
závislosti na sociální službě

Mgr. Martina Hurtová

vyhovuje

Jabok - Vyšší odborná
škola sociálně
pedagogická a
teologická

2015/0681-PC/SP/PP

Bc. Mgr. Eliška Hudcová

vyhovuje

Jabok - Vyšší odborná
škola sociálně
pedagogická a
teologická

2015/0681-PC/SP/PP

Markéta Strouhalová

vyhovuje

85

Tichý svět - chráněná
pracoviště, o.p.s.

2015/0819PC/SP/VP/PP

Základy znakového jazyka I. modul

Bc. Markéta Zelenková

zamítnout

86

Vzdělávání s.r.o.

2015/0666-PC/SP/PP

Aktivní naslouchání

Mgr. Terezie Štokrová

vyhovuje

68

69

70
71

72

73

74

75
76

77

78

79

80

81

82

83

84

Úvod do zahradní terapie

Úvod do zahradní terapie
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Dr. Ing. Jiří Staněk

2015/0661-SP

Správní řád v oblasti SPOD
- úvod do problematiky

JUDr. Věra Novotná

vyhovuje

Dr. Ing. Jiří Staněk

2015/0660-SP

Úvod do problematiky
opatrovnictví

JUDr. Věra Novotná

vyhovuje

Dr. Ing. Jiří Staněk

2015/1229-PC/SP

Základy sociální práce s
rodinou s dětmi a její právní
kontext

JUDr. Věra Novotná

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0087-PC/SP/PP

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

Bc. Ivana Brabcová

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0087-PC/SP/PP

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

Jaroslava Herbrichová

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0087-PC/SP/PP

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

Mgr. Petra Veselá

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0087-PC/SP/PP

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

Bc. Kateřina Pařezová

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0087-PC/SP/PP

Dana Drašnarová, DiS.

vyhovuje

94

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

Bc. Ivana Brabcová

vyhovuje

95

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. Šárka Pantůčková

vyhovuje

96

Socioterapeutické techniky
pro práci s dítětem v
náhradní rodinné péči =
nástroje vhodné ke
zjišťování postojů, názorů,
přání a potřeb dítěte pro
potřeby sociálních
pracovníků

Bc. Martina Loutná

vyhovuje

97

Socioterapeutické techniky
pro práci s dítětem v
náhradní rodinné péči =
nástroje vhodné ke
zjišťování postojů, názorů,
přání a potřeb dítěte pro
potřeby sociálních
pracovníků

Petra Zálešáková, DiS.

vyhovuje

98

Socioterapeutické techniky
pro práci s dítětem v
náhradní rodinné péči =
nástroje vhodné ke
zjišťování postojů, názorů,
přání a potřeb dítěte pro
potřeby sociálních
pracovníků

87
88

89

90

91

92

93

Dobrá rodina o.p.s.

Dobrá rodina o.p.s.

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0085-SP

2016/0085-SP

2016/0085-SP

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0085-SP

99

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2016/0155-SP/VP/PP

Úvod do krizové intervence
(8 h)

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

100

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2016/0156-SP/VP/PP

Úvod do krizové intervence
(16 h)

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

Jabok - Vyšší odborná
škola sociálně
pedagogická a
teologická

2016/0013-SP/VP

Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.

vyhovuje

101

Přítomnost islámu v
západním světě, účast při
diskusi se členem
muslimské komunity

17

102

103

JABOK - Vyšší odborná
škola sociálně
pedagogická a
teologická

2016/0093-PC/SP/PP

JABOK - Vyšší odborná
škola sociálně
pedagogická a
teologická

2016/0093-PC/SP/PP

Vzdělávání s.r.o.

2016/0211-PC/SP

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z. s.

2016/0299-PC/SP/PP

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z. s.

2016/0214-PC/SP/PP

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2016/0508PC/SP/VP/PP

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

Bc. Mgr. Eliška Hudcová

vyhovuje

Markéta Strouhalová

vyhovuje

Mgr. Terezie Štokrová

vyhovuje

Helena Žahourová

vyhovuje

Helena Žahourová

vyhovuje

Úvod do sociální práce s
rodinami ohroženými
sociálním vyloučením

Mgr. Barbora Hamanová,
DiS.

vyhovuje

2016/0508PC/SP/VP/PP

Úvod do sociální práce s
rodinami ohroženými
sociálním vyloučením

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

EDUCO CENTRUM
s.r.o.

2016/0509PC/SP/VP/PP

Úvod do sociální práce s
uživateli ohroženými
závislostmi

Mgr. Sylva Brillante

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0671PC/SP/VP/PP

Détě romského etnika v
NRP, romské pěstounské
rodiny

Bc. Ivana Brabcová

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0671PC/SP/VP/PP

Détě romského etnika v
NRP, romské pěstounské
rodiny

Jaroslava Herbrichová

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0671PC/SP/VP/PP

Détě romského etnika v
NRP, romské pěstounské
rodiny

Dana Drašnarová, DiS.

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0674PC/SP/VP/PP

Metody zpracování historie
dítěte - kniha života a další
metody

Bc. Ivana Brabcová

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0674PC/SP/VP/PP

Metody zpracování historie
dítěte - kniha života a další
metody

Jaroslava Herbrichová

vyhovuje

Dobrá rodina o.p.s.

2016/0674PC/SP/VP/PP

Metody zpracování historie
dítěte - kniha života a další
metody

Dana Drašnarová, DiS.

vyhovuje

Cesta rodiny životem
z.s.

2016/0869-PC/SP/VP

Opatrovnictví a jeho
význam v sociálních
službách

Mgr. Zuzana Šrámková

vyhovuje

Dr. Ing. Jiří Staněk

2016/0718-PC/SP

Rozvod v rodině a dopady
na dítě - úvod do
problematiky

JUDr. Věra Novotná

vyhovuje

Dr. Ing. Jiří Staněk

2016/0850-SP

Výchovná opatření jako
specifická činnost orgánů
SPOD - úvod do
problematiky

JUDr. Věra Novotná

vyhovuje

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

2016/0723-PC/SP

Model CARe - komplexní
přístup v psychosociální
rehabilitaci

Mgr. Vladimíra Křížová

vyhovuje

104

Praktické dovednosti pro
zahradní terapii
Psychiatrické minimum pro
pracovníky v oblasti
sociálních služeb

Mozkový jogging

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Praktické dovednosti pro
zahradní terapii

Úvod do problematiky
aktivizace uživatelů a
praktické nácviky

18

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z. s.

2016/1035-PC/SP/VP

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z. s.

2016/1033PC/SP/VP/PP

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z. s.

2016/1033PC/SP/VP/PP

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z. s.

2016/0950-PC/SP

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
České republiky, z. s.

2016/0950-PC/SP

120

121

122

123

124

Time management v
sociálních službách –
Základy řízení práce v čase

Etika v obrazech v službách
sociální péče

Etika v obrazech v službách
sociální péče

Etika v obrazech v službách
sociální prevence

Etika v obrazech v službách
sociální prevence

19

PhDr. Zuzana Pavlíková

zamítnout

Mgr. Markéta Vaculová

vyhovuje

Mgr. Lubomír Pelech

vyhovuje

Mgr. Markéta Vaculová

vyhovuje

Mgr. Lubomír Pelech

vyhovuje

