Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 12
Dne 21. listopadu 2008

Přítomni: Mgr. Petr Hanuš, MUDr. Milena Černá, Bc. Alžběta Černá, JUDr. Eduard Kaplan, Mgr.
Kristýna Kotalová, JUDr. Václav Pazák, PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., PhDr. Vladislava Šídlová.
Omluveni: Mgr. Martin Žárský, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Anna Kotoučová, PhDr. Hana
Thielová, Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Program:
1. Mgr. Petr Hanuš přivítal členy Akreditační komise na 12. zasedání, zahájil jednání Akreditační
komise.
2. Mgr. Petr Hanuš informoval o změnách ve složení Akreditační komise MPSV a o jejím rozšíření
o dva členy .
3. Akreditační komise projednala 131 nových žádostí o akreditaci vzdělávacího programu,
16 žádostí o akreditaci vzdělávací instituce a 64 změn a doplňků žádostí o akreditaci vzdělávací
instituce nebo vzdělávacího programu. Podrobnosti jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách.
4. Úkol pro členy Akreditační komise: zvážit možnost, že by každý člen mohl mít svého zástupce
na jednáních.
5. Usnesení:
a. Akreditační komise po projednání doporučuje k akreditaci žádosti o akreditaci
uvedené v příloze č.1-3.
b. Akreditační komise žádá Sekretariát Akreditační komise, aby projednal s žadateli
doplnění žádostí o akreditaci v příloze č. 1-3 ve smyslu hodnocení.
c. Akreditační komise zamítá akreditaci žádostí v příloze č. 1-3.
d. Akreditační komise je zmocněna akreditovat pouze vzdělávací programy, které
poskytují úvod do problematiky supervize s ohledem na využití sociálními
pracovníky.
e. Akreditační komise dospěla hlasováním ohledně způsobu ověření znalostí k hranici 6
hodin u vzdělávacího kurzu či přednášky pro sociální pracovníky:
- jedná-li se o kurz, jehož hodinová dotace je kratší než 6 hodin – reflexe
přednášeného tématu účastníky směřujícím k ověření porozumění tématu
(reflexe minimálně 15 minut, nebo např. vyřešení zadané úlohy),
- jedná-li se o kurz, jehož hodinová dotace je 6 hodin a více – musí být ověření
(test) a opravné prostředky.
f. Akreditační komise se usnesla, že v případě změny formy studia z

prezenčního na kombinované, bude postupovat takto:
- jedná-li se o kurz pro pracovníky v sociálních službách, nelze udělit
akreditaci,
- jedná-li se o kurz pro sociální pracovníky, lze kurz akreditovat, ovšem
z celkové časové dotace se odečte počet hodin určených samostudiu.
g. Akreditační komise se usnesla, že pokud organizace, která žádá o akreditaci, dosud
nemá žádné zkušenosti se vzděláváním v oblasti sociálních služeb, musí do svého
lektorského týmu zařadit odborného garanta – supervizora, který potřebné zkušenosti
má.
Zapsala: Bc. Radmila Jiříčková
Příloha č. 1: Vzdělávací programy hodnocené ve 12. kole
Název organizace
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství
Rafae
Baculus o.s.

Název programu
Prevence vyhoření
Individuální plánování
Komunikace v týmu
Výcvik Krizová pomoc a první psychosociální pomoc
Pracovník v sociálních službách se zaměřením na základní
výchovnou nepedagogickou činnost

Baculus o.s.

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou
oblužnou péči
Dorozumíme se. Práce s osobami s demencí.

Občanské sdružení Za důstojné stáří
(Středisko celoživotního vzdělávání)

Dorozumíme se. Rozšiřující způsoby dorozumívání s osobami s
řečovými poruchami.

Sdružení Podané ruce o.s. - I.E.S. Institut
vzdělávání v oblasti drogových závislostí

Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o.p.s.
Diakonický institut
Diakonický institut
Střední škola a Jyzyková škola s právem státní
jazykové zkoušky

Sociální práce s oběťmi trestných činů
Time management
Vedení lidí
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vyhovuje

Vyhovuje

Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Nehodnotí se

Individuální plánování služeb a dovednosti klíčového pracovníka v
službách sociální péče

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Individuální plánování služeb při poskytování terénních sociálních
služeb
Řízení kvality sociálních služeb
Komunikace a práce s agresivním a konfliktním klientem
Vedení spisové dokumentace a řízení kvality v službách sociální
péče
Vedení spisové dokumentace a řzení kvality v službách sociální
prevence

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Základy duševní hygieny a prevence syndromu vyhoření
Základy personalistiky a vedení týmu pro vedoucí pracovníky
sociálních služeb

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Právní minimum pro pracovníky sociálních služeb
Krizový management a řešení mimořádných situací v sociálních
službách
Psychiatrické minimum pro pracovníky sociálních služeb
13 programů
Úvod do systému managementu kvality sociálních služeb

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
NTI - consulting, s.r.o.
Občanské sdružení JOB

Vyhovuje

Vyhovuje

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit

Vyhovuje

Občanské sdružení Za důstojné stáří
(Středisko celoživotního vzdělávání)

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Hodnocení

Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Nehodnotí se
Vyhovuje

Občanské sdružení JOB

Dokumentace v kostce - jasné, přehledné a efektivní uchovávání
know-how

Občanské sdružení JOB

Zaostřeno na procesy - procesní přístup v zařízeních sociálních
služeb
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb - restriktivní opatření a
problematika stížností v praxi poskytovatele sociálních služeb

Občanské sdružení JOB
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Gaudia-ISZ
Občanské sdružení Za důstojné stáří

Fokusing
Práce s tělem a na práci s tělem zaměřené přístupy
Úvod do psychosociální rehabilitace
Úvod do přístupu zaměřeného na člověka - Rogersovský přístup
Týmové plánování intervence
Práce s klientem s rizikovým chováním (Předcházejme restrikcím i
farmakům)

INTELEKT CZ, v.o.s.
INTELEKT CZ, v.o.s.
INTELEKT CZ, v.o.s.
INTELEKT CZ, v.o.s.
TRIANON - ČECHY, o.s.
TRIANON - ČECHY, o.s.

Zneužívání a týrání seniorů - jejich diskriminace v ČR
Sociální komunikace, vedení rozhovoru, problémový klient
Krizová intervence
Aktivizace seniorů - metody práce v realitní a terénní péči
Modul celoživotního vzdělávání: Etika a etické kodexy
Modul celoživotního programu vzdělávání všech pracovníků
sociálních služeb: "Prevence vyhoření"

TRIANON - ČECHY, o.s.

Modul celoživotního programu vzdělávání sociálních pracovníků a
pracovníků v sociálních službách - Komunikace - základní modul

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
Lucie Hovjacká - Schola 3L
Lucie Hovjacká - Schola 3L

Plánování rozvoje sociálních služeb na obecní/regionální úrovni
Cílená komunikace a její pozitivní dopad na klienta
Proč často ztrácíme energii a sílu a jk si ji můžeme udržet i v
životně náročných situacích

Lucie Hovjacká - Schola 3L

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

Porozchodová péče rodičů o nezletilé děti - staré přístupy a nové
trendy
Konfliktní situace a přístupy k jejich řešení
Kurs pro terénní pracovníky v sociálních službách
Domácí násilí
Jak vnímá populace problematiku extremismu
Supervize
Krizová intervence
Prevence syndromu vyhoření
Předcházení stresu a psychosomatika
Řešení konfliktů
Sebepoznávání
Komunikační dovednosti II.
Komunikace s lidmi trpícími demencí
Individuální plánování
Standard kvality č. 12, 13, 14 - Informovanost o poskytované
sociální službě, Prostředí a podmínky, Nouzové a havarijní
situace
Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální
služby
Standard kvality č. 7 a 15 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob
poskytování sociální služby a Zvyšování kvality sociální služby

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

Standard kvality č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální
služby
Standard kvality č. 3 a 4 - Jednání se zájemcem o službu a
Smlouva o poskytování služby

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o.p.s.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o.p.s.
Česká komora tlumočníků znakového jazyka
o.s.
Česká komora tlumočníků znakového jazyka
o.s.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.

Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb

Lucie Hovjacká - Schola 3L
Charitní sdružení Děčín
Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. (VIOD)
Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. (VIOD)
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o.p.s.

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto

Standard kvality č. 10 - Profesní rozvoj zaměstnanců
Zamítnuto
Intenzivní kurz pro tlumočníky v komunitním tlumočení
Zamítnuto
Intenzivní kurz pro tlumočníky ve vzdělávání
Základní komunikační dovednosti
Asertivita
Trénink kognitivních funkcí u seniorů

Zamítnuto
Doplnit
Doplnit
Doplnit

Centrum psychologických služeb
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální Ostrava-Mariánské Hory, p. o.

Úvod do arteterapie
Etika a etické kodexy
Jak žít s psychózou
Řešení konfliktů

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální Ostrava-Mariánské Hory, p. o.

Syndrom vyhoření a jeho prevence I.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální Ostrava-Mariánské Hory, p. o.

Základy občanského soudního řízení

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální Ostrava-Mariánské Hory, p. o.

Komunikace s klientem

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální Ostrava-Mariánské Hory, p. o.

Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální Ostrava-Mariánské Hory, p. o.

Způsoby práce a komunikace s člověkem s handicapem

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální Ostrava-Mariánské Hory, p. o.

Relaxace - cesta k uvolnění

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální Ostrava-Mariánské Hory, p. o.

Jak úspěšně komunikovat

Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s.
Integra centrum s.r.o.
Integra centrum, s.r.o.
NEWTON Solutions Focused, a.s.
PhDr. Marie Hermanová - CURATIO
Jiří Sobek
Jiří Sobek
Jiří Sobek
Ing. Marie Hronová, Gentura
TRIANON - ČECHY, o.s.
TRIANON - ČECHY, o.s.
TRIANON - ČECHY, o.s.
TRIANON - ČECHY, o.s.
TRIANON - ČECHY, o.s.
Diakonický insitut
Diakonický insitut
Rekval, s.r.o.
Rekval, s.r.o.
Rekval, s.r.o.
Rekval, s.r.o.

Sociální pedagogika
Správní řád v sociálně právní ochraně dětí - dvoudenní
Sociálně právní ochrana dětí
Socioterapeutický výcvik (3-letá praxe 500 hodinová varianta)
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Individuální plánování: základní metody a techniky
Práce s rizikem v sociálních službách
Práva a povinnosti uživatelů sociální služby
Motivace a hodnocení pracovníků
Člověk, osobnost a prezentační techniky
Kam do práce před důchodem
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Jak naplno prožít život s dítětem s handicapem
Úspěšný návrat do práce po "mateřské"
Psychopatologie I
Etika sociálního pracovníka
Etika a etické kodexy v sociální práci
Násilí v rodině z pohledu právníka a psychologa
Benchmarking v sociálních službách
Vybrané kapitoly zákona o sociálních službách a související
právní předpisy

Rekval, s.r.o.
Rekval, s.r.o.
Rekval, s.r.o.
Rekval, s.r.o.
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s.

Plánování lidských zdrojů a jejich rozvoj
Public relations a prezentační dovednosti v sociálních službách
Finanční řízení nezizkových a přízpěvkových organizací
Motivace a hodnocení pracovníků
Zvládání náročného chování klientů s poruchou autistického
spektra a mentálním postižením

Vzdělávací středisko, pracoviště ISZ
Instand, o.s.

Umění Socioterapie
Provázanost procesů zvyšování kvality, kontroly a dostupnosti
sociálních služeb

ConTrain - consulting&training, o.p.s.
ConTrain - consulting&training, o.p.s.
ConTrain - consulting&training, o.p.s.
ConTrain - consulting&training, o.p.s.
ConTrain - consulting&training, o.p.s.
EuroProfis, s.r.o.
EuroProfis, s.r.o.
EuroProfis, s.r.o.
EuroProfis, s.r.o.
EuroProfis, s.r.o.
Impuls Třebíč

Prezentační dovednosti
První pomoc, bezpečnost klienta a prevence pádu
Motivace a hodnocení pracovníků
Řízení změn v kontextu sociálních služeb
Lektorské dovednosti
Lektorské dovednosti
První pomoc, bezpečnost klienta a prevence pádu
Řízení změn v kontextu sociálních služeb
Prezentační dovednosti
Motivace a hodnocení pracovníků
Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou

Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Doplnění
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Zamítnuto
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnění

Impuls Třebíč
RS Semily s.r.o.
RS Semily s.r.o.
RS Semily s.r.o.
Akademie Jana Amose Komenského, o.s.
Educa partner, o. s.
Neziskovky, o.p.s.
Alife company s.r.o.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu,
o.p.s.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu,
o.p.s.
IQ Roma servis, o. s.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR
STŘEP

obslužnou péči
Osobní asistent/ka
E-komunikace
Komunikace
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Pracovník v sociálních službách
Pracovník v sociálních službách
Rekvalifikační kurz - manažer neziskové organizace v sociální
oblasti
Pracovník v sociálních službách - pečovatel/ka
Hospodaření poskytovatelů sociálních služeb

Vyhovuje
Zamítnuto
Vyhovuje

Sociální šetření z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnost
Systém sociálního zabezpečení v ČR
Sociálně právní ochrana dětí
Sociální služby - Řízení, financování a organizace sociálních
služeb
Práce s rodinou v obtížné životní situaci I.

Příloha č. 2: Vzdělávací instituce hodnocené ve 12. kole

Název organizace
Rafae
Ing. Marie Hronová, Gentura
NTI - consulting, s.r.o.
RENTEL a.s.
TRIANON - ČECHY, o.s.
Lucie Hovjacká - Schola 3L
Neziskovky.cz
Baculus o.s.
Jiří Sobek
Vzdělávací středisko, pracoviště ISZ
ConTrain - consulting&training, o.p.s.
Impuls Třebíč
RS Semily s.r.o.
Educa partner, o.s.
Alife company s.r.o.
Mgr. Z. Neničková
IQ Roma servis, o. s.
Integra centrum, s.r.o.

Zamítnuto
Zamítnuto
Zamítnuto
Doplnit
Doplnit
Doplnit

Město
Praha 10
Jihlava
Liberec
Praha 5 - Hlubočepy
Vimperk
Ostrava
Praha 1
Vejprnice
Slapy
Praha 4
Praha 2 - Vinohrady
Třebíč
Semily
Tábor
Praha 9-Vinoř
Frýdek-Místek
Brno
Brno

Hodnocení
Vyhovuje
Vyhovuje
Nehodnotí se
Vyhovuje
Doplnit
Zamítnuto
Vyhovuje
Vyhovuje
Doplnit
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Zamítnuto
Nehodnotí se
Vyhovuje
Vyhovuje

Doplnit
Zamítnuto
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Příloha č. 3: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocené ve 12. kole

Organizace

Název programu

Předmět

Hodnocení

QUIP - Společnost pro
změnu

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb (Nový
právní rámec)

Změna názvu a obsahu kurzu

Vyhovuje

GAUDIA-ISZ s.r.o.

Efektivní rozhovor

Doplnění lektora Kateřiny Pelcové k
žádosti č. j.: 2008/70503

Vyhovuje

GAUDIA-ISZ s.r.o.

Užitek spolupráce

Doplnění lektora Kateřiny Pelcové k
žádosti č. j.: 2008/70503

Vyhovuje

GAUDIA-ISZ s.r.o.

Principy efektivní komunikace

Doplnění lektora Kateřiny Pelcové k
žádosti č. j.: 2008/70503

Vyhovuje

Vzdělávací centrum pro
Syndrom vyhoření
veřejnou správu ČR

Doplnění lektorky - Mgr. Máchová

Vyhovuje

Vzdělávací centrum pro
Opatrovnictví
veřejnou správu ČR

Doplnění lektora - Mgr. Soběslavský

Vyhovuje

Změna hodinové dotace kurzu

Vyhovuje

Vzdělávací centrum pro Jednání s problémovými klienty - Zvládání
veřejnou správu ČR
problémových klientů

Doplnění lektorky - Mgr. Máchová

Vyhovuje

Vzdělávací centrum pro Jednání s problémovými klienty - Řešení
veřejnou správu ČR
konfliktních situací

Doplnění lektorky - Mgr. Máchová

Vyhovuje

Vzdělávací centrum pro Jednání s problémovými klienty - Psychohygiena v
veřejnou správu ČR
práci sociálního pracovníka

Doplnění lektorky - Mgr. Máchová

Vyhovuje

HESTIA, o.s.

Sebepoznávání v pomáhajících profesích

rozšíření lektorského týmu - Oujezdský,
Rabiňáková

Vyhovuje

Kurz pro pracovníky v sociálních službách

Doplnění lektorů - Pogodová, Hejzlarová

Vyhovuje

Poradce rané péče

Odstranění nedostatků

Vyhovuje

Gaudia - ISZ, s.r.o.

Poradenská práce

Doplnění lektorů - Pelcová, Křivánková,
Basler

Vyhovuje

Charita Vsetín

Sociálně-zdravotní dovednosti

Doplnění - změna cílové skupiny

Vyhovuje

Diakonie českobratrské
církve evangelické

Interní manažer/ka kvality

Odstranění nedostatků

Vyhovuje

Consolidated Group
Care (CZ), s.r.o.

Sociální pracovník

Doplnění lektorů - Josefík, Kotlánová

Vyhovuje

Consolidated Group
Care (CZ), s.r.o.

Sociální pracovník

Změna formy vzdělávání z prezenční na
kombinovanou

Zamítnuto

Mgr. Dagmar Poliaková
Sociálně psychologický výcvik
- EDUPOL

Doplnění žádosti

Vyhovuje

ORE-institut, obecně
prospěšná společnost

Příspěvek na péči v praxi

Doplnění k žádosti - doporučená
literatura, zařazení konkrétních kazuistik,
zařazení závěrečného ověření znalostí
formou testu a modelovou prezentaci

Vyhovuje

Claritas, o.p.s.

Kvalifikační kurz - sociální pracovník pro lidi se
zdravotním postižením a seniory

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Mgr. Jana Malásková

Charita ČR, Vzdělávací
institut CHČR
Asociace pracovníků v
rané péči

Pracovník sociálních služeb se zaměřením na
základní výchovnou nepedagogickou činnost

Claritas, o.p.s.

Kvalifikační kurz - pracovník v sociálních službách
se zaměřením na průvodcovskou a předčitatelskou
službu pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Charitní sdružení Děčín instituce

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Střední zdravotnická
škola Mladá Boleslav

Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná
péče (Sociální pracovník v přímé obslužné péči)

Doplnění žádosti a změna názvu

Vyhovuje

Střední zdravotnická
škola Mladá Boleslav

instituce

Doplnění

Vyhovuje

Persona Grata, v.o.s.

Sociální pracovník

Doplnění lektorky-MUDr. Škramlíková

Vyhovuje

Persona Grata, v.o.s.

Sociální pracovník

Odstranění nedostatků

Vyhovuje

Konexe, o.p.s.

Sociální pracovník dle zákona č. 108/2006

Doplnění žádosti

Konexe, o.p.s.

Sociální pracovník dle zákona č. 108/2007

Doplnění lektorů - MUDr. Škramlíková,
Ing. Tauer

Vyhovuje

Akademie J. A.
Komenského Sokolov,
s.r.o.

Pracovník v sociálních službách

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Diakonie ČCE

Aktivizační a ergoterapeutické techniky v péči o
seniory

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Vzdělávací centrum pro
veřejnou správu ČR,
Práce sociálního kurátora
o.p.s. (VCVS ČR)

Doplnění

Doplnit

Doplnit

Diakonický institut

Úkolově orientovaný přístup jako metoda sociální
práce

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Diakonie ČCE

Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým
klientem

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Diakonický institut

Individuální plánování I.

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Diakonický institut

Individuální plánování II.

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Diakonický institut

Sociální práce se zdravotně postiženými

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Diakonický institut

Základy prevence vzniku závislosti osob na
sociální službě

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Občanské sdružení
JOB

Individuální plánování v praxi - zavádění, udržování
Doplnění žádosti
a zlepšování procesů individuálního plánování v
zařízeních sociálních služeb

Vyhovuje

Veřejný opatrovník

Doplnění žádosti

Vyhovuje

Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru

Doplnění

Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje

Doplnění

Seznámení s asertivitou

Doplnění

Psychohygiena a syndrom vyhoření v
pomáhajících profesích

Doplnění

Krizová intervence II.

Doplnění

Poradenský proces v sociální práci

Doplnění

Sociální rehabilitace v práci s klientem

Doplnění

Sociální interakce v práci sociálního pracovníka

Doplnění

Diakonický institut
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání
Marlin, s.r.o. Centrum
celoživotního
vzdělávání

Vyhovuje
Etika v práci sociálního pracovníka

Doplnění

Aktuální otázky sociální politiky

Doplnění

Krizová intervence I.

Doplnění

M-CENTRUM

Psychohygiena a syndrom vyhoření v
pomáhajících profesích

Doplnění

M-CENTRUM

Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru

Doplnění

M-CENTRUM

Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje

Doplnění

M-CENTRUM

Krizová intervence I.

Doplnění

Vyhovuje

M-CENTRUM

Krizová intervence II.

Doplnění

Vyhovuje

M-CENTRUM

Seznámení s asertivitou

Doplnění

Vyhovuje

M-CENTRUM

Aplikace nových metod a technik sociální práce v
praxi

Doplnění

M-CENTRUM

Poradenský proces v sociální práci

Doplnění

M-CENTRUM

Sociální interakce v práci sociálního pracovníka

Doplnění

M-CENTRUM

Etika v práci sociálního pracovníka

Doplnění

Vyhovuje

M-CENTRUM

Aktuální otázky sociální politiky

Doplnění

Vyhovuje

Doplnění
Doplnění lektorského týmu - Ing.
Štěpánek

Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje

M-CENTRUM
Sociální rehabilitace v práci s klientem
Vzdělávací centrum pro
Hospodaření poskytovatelů sociálních služeb
veřejnou správu, o.p.s.
Jihočeská univerzita

Graduate certificate in International Family and
Community Studies

Oprava nedostatků

Český červený kříž

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách

Oprava nedostatků

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Zamítnuto

