Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 28
Dne 19. dubna 2012

Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Martin Doležal, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),
Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. D. Kopecká, Mgr. Danka Kratochvílová, Ing. Daniela Lusková,
PhDr. Vladislava Šídlová
Omluveni: Mgr. Petr Beck, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Kristýna Kotalová, Mgr. Monika Legnerová, PhDr. Hana
Thielová, Mgr. Petra Zimmelová

Program:

1.

Ing. Daniela Lusková, místopředsedkyně Akreditační komise MPSV, přivítala členy Akreditační komise
na 28. zasedání a zahájila jednání.

2.

Akreditační komise projednala 235 nových žádostí o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu a
156 změn a doplňků žádostí o akreditaci vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu. Podrobnosti jsou
uvedeny v přílohách zápisu.

Usnesení:
a. Akreditační komise po projednání doporučuje k akreditaci žádosti o akreditaci uvedené v příloze č. 1 až 2 a
označené slovem „vyhovuje“.
b. Akreditační komise žádá sekretariát Akreditační komise, aby projednal s žadateli doplnění žádostí
o akreditaci v příloze č. 1 až 2 označené slovem „doplnit“, ve smyslu hodnocení.
c. Akreditační komise nedoporučuje k akreditaci žádosti v příloze č. 1 až 2 označené slovem „zamítnuto“.
d. Akreditační komise schválila doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů
uvedených v příloze č. 2 a 3.
e. Výsledky posouzení žádostí Akreditační komisí MPSV, zveřejněné v zápisech z jednání Akreditační
komise MPSV ČR, mají charakter doporučení Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy Akreditační komise MPSV.
Zapsala: Mgr. D. Kratochvílová

Mgr. Petr Hanuš
ředitel odboru sociálních služeb
a sociální práce

Příloha č. 1: Vzdělávací instituce a vzdělávací programy hodnocené v 28. kole a projednané na řádném
zasedání dne 19. 4. 2012

č.

název organizace

název programu

hodnocení

1.

Ing. Jiří Herman - T.I.G.E.R.

2.

Ing. Jiří Herman - T.I.G.E.R

Individuální plánování sociálních služeb

3.

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR

Individuální plánování v pečovatelské službě

doplnit

4.

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR

Úvod do podnikání v sociálních službách

doplnit

5.

LINGUAE, spol. s r. o. Karlovy Vary

Úvod do problematiky Ústavy ČR a Listiny základních
lidských práv a svobod

vyhovuje

6.

LINGUAE, spol. s r. o. Karlovy Vary

Úvod do Public relations v sociálních službách

vyhovuje

7.

Kvalifikační a personální agentura, o.
p. s.

Základy laické ošetřovatelské péče při ošetřování stomií,
žaludeční sondy a PEG

zamítnuto

8.

Kvalifikační a personální agentura, o.
p. s

Manipulace s imobilním klientem

doplnit

9.

Kvalifikační a personální agentura, o.
p. s.

Důstojné stáří

doplnit

10.

PECKA - Centrum celoživotního
vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace

vyhovuje

11.

PECKA - Centrum celoživotního
vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.

Úvod do relaxačních technik

vyhovuje

12.

Mgr. Martina Stehlíková

Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních

doplnit

13.

Republikové centrum vzdělávání,
s.r.o.

Pracovnice/pracovník v sociálních službách s
evropským certifikátem

doplnit

14.

Mgr. Miroslav Snášel

Biografie člověka a její význam při individuální práci s
ním

vyhovuje

15.

Mgr. Miroslav Snášel

Doprovázení v životě a umírání

vyhovuje

16.

Mgr. Miroslav Snášel

Individuální plánování a model AEDL - inspirace z
německé praxe

vyhovuje

17.

Mgr. Miroslav Snášel

Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny

vyhovuje

18.

TSM, spol. s.r.o.

Vhledy do paliativní péče z pohledu psychologa

vyhovuje

19.

Mgr. Martina Stehlíková

Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních
sociálních služeb

vyhovuje

20.

PhDr. Václava Hořavová

Integrace zdravotně postižených do společnosti

vyhovuje

21.

PhDr. Václava Hořavová

Rodina a její problematika (v psychosociálním kontextu)

vyhovuje

22.

PhDr. Václava Hořavová

Nové rodinné právo v občanském zákoníku

doplnit

23.

PECKA - Centrum celoživotního
vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.

Syndrom vyhoření a jeho prevence

doplnit

24.

Mgr. Magdalena Marie Dziadková
Turoňová

Úvod do problematiky práce s osobami bez přístřeší

doplnit

25.

Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem

26.

Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem

Grafologie

zamítnuto

27.

Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem

Základy znakového jazyka pro neslyšící

zamítnuto

28.

PhDr. Zdenka Bártová

vyhovuje
vyhovuje

zamítnuto

vyhovuje

29.

PhDr. Zdenka Bártová

Uplatnění asertivity v sociální práci při jednání s klienty

doplnit

30.

PhDr. Zdenka Bártová

Vedení rozhovorů pracovníků v sociálních službách při
náročném jednání s problémovými klienty

doplnit

31.

Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola sociální, Ostrava-Mariánské
Hory, příspěvková organizace

32.

Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola sociální, Ostrava-Mariánské
Hory, příspěvková organizace

Tvorba individuálního plánu

doplnit

33.

Institut Neslyšících pro
specializované vzdělávání, o. s.

Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky Fotografování

doplnit

34.

Neziskovky.cz, o.p.s.

Hodnocení pracovního výkonu

vyhovuje

35.

Neziskovky.cz, o.p.s.

Firemní fundraising

vyhovuje

36.

Neziskovky.cz, o.p.s.

Individuální fundraising

vyhovuje

37.

Neziskovky.cz, o.p.s.

Základní seznámení se standardy kvality v sociálních
službách

vyhovuje

38.

Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR

Obhajoba práv osob se zdravotním postižením

vyhovuje

39.

Proutek, občanské sdružení

Praktická škola managementu v sociálních službách

doplnit

40.

Česká komora tlumočníků
znakového jazyka, o.s.

Praktický kurz znakované češtiny pro transliterátory

doplnit

41.

Česká komora tlumočníků
znakového jazyka, o.s.

Praktický kurz odezírání pro vizualizátory mluvené
češtiny

doplnit

42.

MAVO, s.r.o.

Nové pohledy na utváření psychiky u klientů sociální
služby z hlediska vývojové psychologie

doplnit

43.

Mgr. Helena Housová

Partnerství a spolupráce pečujících, uživatelů a rodiny

vyhovuje

44.

Česká alzheimerovská společnost

Konzultační dovednosti v sociálních službách

zamítnuto

45.

Modrá linka, o.s.

Právní minimum pro pomáhající profese I

46.

EDLiT, s. r. o.

Práce s klientem s rizikem v chování včetně pravidel
šetrné sebeobrany

47.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly

doplnit

48.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Komunikace a naslouchání

doplnit

49.

NOVEKO 96, spol. s r.o.

Nový občanský zákoník - nové rodinné právo

doplnit

50.

Česká komora tlumočníků
znakového jazyka, o. s.

Praktický kurz pro transliterátory znakovaní češtiny se
supervizí

doplnit

51.

Česká komora tlumočníků
znakového jazyka, o. s.

Praktický kurz pro vizualizátory mluvené češtiny se
supervizí

52.

PhDr. Václava Hořavová

Dítě jako pachatel nebo svědek trestného činu

vyhovuje

53.

PhDr. Václava Hořavová

Ústavní péče a pěstounská péče na přechodnou dobu úvod do problematiky

vyhovuje

54.

VIA ALTA, a. s.

Pravidla šetrné sebeobrany v sociálních službách

55.

Hana Formanová

Rodinné právo v novém občanském zákoníku

vyhovuje

56.

Hana Formanová

Efektivní komunikace, obrana proti manipulaci a
problémový klient

vyhovuje

57.

Mgr. Jana Fišerová

Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby

vyhovuje

58.

Benepal, a.s.

Péče o smrt a problematika umírání v konceptu práce
sociálních pracovníků

59.

Benepal, a. s.

Děti a rozvod - krize v rodině

60.

Benepal, a. s.

Děti a lhaní

61.

Institut Neslyšících pro
specializované vzdělávání, o. s.

Primární modulový program pro pokročilé tlumočníky
českého znakového jazyka

62.

Regionální vzdělávací a informační
středisko, p. o.

Komunikace s problémovými klienty

63.

Darmoděj, o. s.

64.

Darmoděj, o. s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit

65.

Mgr. Helena Housová

Úvod do supervize

doplnit

doplnit

doplnit
vyhovuje

doplnit

doplnit

doplnit
vyhovuje
doplnit
vyhovuje
doplnit
doplnit

Mgr. Helena Housová

Stáří jako jedna z etap života člověka

vyhovuje

67.

Mgr. Helena Housová

Komunikační dovednosti pro pracovníky v pomáhajících
profesích

vyhovuje

68.

Most k životu o. p. s.

Péče o inkontinentní klienty

doplnit

69.

Most k životu o. p. s.

Asertivita a empatie v pracovní praxi

doplnit

70.

Most k životu o. p. s.

Základy asertivity a empatie v pracovní praxi

doplnit

71.

PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.

Úvod do problematiky práce s truchlícími a pozůstalými smrt blízkého

vyhovuje

72.

PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.

Sociální pracovník a stresové situace, prevence
syndromu vyhoření

vyhovuje

73.

PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

74.

České centrum fundraisingu, o.s.

75.

České centrum fundraisingu, o.s.

76.

Církevní střední odborná škola
Bojkovice

77.

Proutek, občanské sdružení

Škola rozvoje dovedností sociálního pracovníka

doplnit

78.

Společnost sociálních pracovníků ČR

Nové povinnosti obce v sociální oblasti po reformě

doplnit

79.

O-K (občanské sdružení)

80.

O-K (občanské sdružení)

81.

AABYSS s.r.o.

82.

AABYSS s.r.o.

83.

Prácheňské sanatorium, o. p. s.

84.

Prácheňské sanatorium, o. p. s.

85.

EUFORALL, o. s.

86.

EUFORALL, o. s.

Poradenské dovednosti

doplnit

87.

EUFORALL, o. s.

Řízení lidských zdrojů

doplnit

88.

Mgr. Hana Heindorferová

89.

Mgr. Hana Heindorferová

90.

Západočeská univerzita v Plzni

91.

Západočeská univerzita v Plzni

92.

94.

INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o.
Střední škola sociální
PERSPEKTIVA a Vyšší odborná
škola s.r.o.
Střední škola sociální
PERSPEKTIVA a Vyšší odborná
škola s.r.o.

95.

o. s. Romodrom

96.

o. s. Romodrom

Modely práce s dětmi v preventivně sociálních službách

doplnit

97.

Regionální vzdělávací a informační
středisko, p. o.

Augmentativní a alternativní komunikace

doplnit

98.

PECKA - Centrum celoživotního
vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.

Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních
službách

66.

93.

doplnit
vyhovuje

Základy fundraisingu pro vedoucí pracovníky sociálních
služeb

vyhovuje
vyhovuje

doplnit
Mlčenlivost při poskytování sociálních služeb -povinnosti
poskytovatelů sociálních služeb

doplnit
vyhovuje

Pracovník v sociálních službách

vyhovuje
doplnit

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

doplnit
vyhovuje

vyhovuje
Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů

vyhovuje
vyhovuje

Bezpečná sociální služba

vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje
Základy krizové intervence

doplnit
doplnit

vyhovuje

99.

KOMENIUM CZ, s.r.o.

100.

KOMENIUM CZ, s.r.o.

Smyslová aktivizace uživatelů sociálních služeb

vyhovuje
doplnit

101.

VIA ALTA, a. s.

Specifika práce se seniory - problematické chování
seniorů

doplnit

102.

VIA ALTA, a. s.

Péče o seniory s demencí

doplnit

103.

VIA ALTA, a. s.

Efektivní řízení lidských zdrojů v sociálních službách

doplnit

104.

VIA ALTA, a. s.

Aktivizační techniky

doplnit

105.

VIA ALTA, a. s.

Výživa v seniorském věku

doplnit

106.

VIA ALTA, a. s.

Manipulace s imobilním klientem

doplnit

107.

VIA ALTA, a. s.

Násilí na seniorech a jejich předcházení

doplnit

108.

VIA ALTA, a. s.

Specifika práce se seniory - stáří

doplnit

109.

VIA ALTA, a. s.

Psychologie stárnutí

doplnit

110.

VIA ALTA, a. s.

Ergoterapie, paměť a poruchy paměti

doplnit

111.

VIA ALTA, a. s.

Patologické stavy výživy

doplnit

112.

VIA ALTA, a. s.

Výživa a nutriční podpora v různých fázích života

doplnit

113.

PhDr. Marie Hermanová

Trénink kognitivních funkcí v péči o seniory

vyhovuje

114.

PhDr. Marie Hermanová

Komunikace s problémovými typy klientů

vyhovuje

115.

PhDr. Marie Hermanová

Konflikty a jejich zvládání

vyhovuje

116.

PhDr. Marie Hermanová

Vztahová manipulace

vyhovuje

117.

PhDr. Marie Hermanová

Individuální plánování s obtížně spolupracujícím
klientem

vyhovuje

118.

PhDr. Marie Hermanová

Využití vzpomínek při práci se seniory

vyhovuje

119.

Ing. Jiří Herman - T.I.G.E.R.

Empatie a naslouchání

vyhovuje

120.

DUHA Klub Rodinka

121.

DUHA Klub Rodinka

Pečovatel/ka v sociálních službách

122.

Středočeský vzdělávací institut
Akademie J. A. Komenského

Poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením

doplnit

123.

Středočeský vzdělávací institut
Akademie J. A. Komenského

Aplikace zákona o pomoci v hmotné nouzi

doplnit

124.

Středočeský vzdělávací institut
Akademie J. A. Komenského

Aplikace zákona o sociálních službách

doplnit

125.

Středočeský vzdělávací institut
Akademie J. A. Komenského

Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU

doplnit

126.

Společnost sociálních pracovníků ČR

Vzdělávací program pro získání kvalifikace - pracovník v
sociálních službách

doplnit

127.

Národní vzdělávací fond, o. p. s.

Základní kurz pro klíčové pracovníky

doplnit

128.

ČAS Kontaktní Práce. o.s.

Umění rozhovoru

doplnit

129.

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

Druhy zdravotního postižení

doplnit

130.

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

Druhy zdravotního postižení 2

doplnit

131.

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

Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví psychosomatika

doplnit

132.

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

Manažerské metody pro střední management a
pracovníky sociálních služeb

doplnit

133.

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

Jak strukturovat profesní rozhovor

vyhovuje

134.

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

Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s
křivdou a pocity viny

vyhovuje

135.

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

Prezentační a lektorské dovednosti

zamítnuto

136.

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

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka

vyhovuje

137.

EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Základní techniky vedení lidí, motivace a týmová
spolupráce

doplnit

138.

EDUCO CENTRUM, s. r. o.

"Desatero" pro manažera v sociálních službách

doplnit

139.

EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Výcvik v individuálním plánování

doplnit

140.

EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Personální minim um pro vedoucí pracovníky v
sociálních službách

doplnit

141.

Bfz, o. p. s.

SQ 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby
a SQ 10 - Profesní rozvoj pracovníků

doplnit

142.

Bfz, o. p. s

SQ 14 - Nouzové a havarijní situace

doplnit

143.

Bfz, o. p. s.

SQ 15 - Zvyšování kvality poskytované služby

doplnit

vyhovuje
vyhovuje

144.

Občanské sdružení Rozum a Cit

vyhovuje

145.

Občanské sdružení Rozum a Cit

Seminář Facilitačních dovedností nejen pro vedení
případových konferencí. Výcvik Facilitačních dovedností
nejen pro vedení případových konferencí.

146.

TRIADA - Poradenské centrum

Rodinný speciální asistent

147.

SPIN, o.s.

Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence
a intervence

vyhovuje

148.

Komuniké, o. p . s.

Využití preterapie v péči o osoby s demencí, psychickým
a mentálním postižením

vyhovuje

149.

Komuniké, o. p. s.

Zlomkové okamžiky seniorského věku

vyhovuje

150.

Komuniké, o. p . s.

Geriatrická péče v kostce

vyhovuje

151.

Komuniké, o. p . s.

Základy sebeobrany v terénu - pro pracovníky
pomáhajících profesí

doplnit

152.

Komuniké, o. p . s.

Základy sebeobrany pro pomáhající profese v
uzavřených prostorách

vyhovuje

153.

Komuniké, o. p . s.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením v kostce

154.

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje - zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, p. o.

Dítě se sluchovým postižením v rodině

zamítnuto

155.

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje - zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, p. o.

Možnosti využití myofunkční terapie v rámci logopedické
intervence

zamítnuto

156.

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje - zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, p. o.

Opožděný vývoj řeči u dětí - seznámení s vadou, zásady
péče, praktické rady a ukázky práce pro neodbornou
veřejnost

zamítnuto

157.

Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje - zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, p. o.

Dítě se sluchovým postižením v běžné mateřské škole

zamítnuto

158.

SANEK, s. r. o.

159.

SANEK, s. r. o.

Strategie a marketing v sociálních službách

160.

SANEK, s. r. o.

PR a fundraising v sociálních službách

161.

SANEK, s. r. o.

Vedení a řízení lidí v sociálních službách

vyhovuje

162.

Vzdělávací institut Středočeského
kraje - Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

vyhovuje

163.

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

Práce s bolestí klienta - úvod do problematiky

vyhovuje

164.

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

Psychologie stáří - úvod do problematiky

vyhovuje

165.

ČAS Kontaktní Práce, o.s.

Jak vést malý tým

166.

Střední zdravotnická škola, Děčín,
Čsl. mládeže, příspěvková
organizace

Pracovník sociální péče

167.

Regionální vzdělávací a informační
středisko, p. o.

Specifika péče o osoby s demencí

168.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Konference ,,Služba ve znamení Caritas“

169.

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, o. s.

170.

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, o. s.

171.

Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.

172.

Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.

Druhy zdravotního postižení I.

doplnit

173.

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

doplnit

174.

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Druhy zdravotního postiženi II.

doplnit

175.

Zahrada 2000 o.s.

176.

Zahrada 2000 o.s.

Úvod do problematiky práce s nespolupracujícími klienty

doplnit

177.

Mgr. Kamila Hronová

Sebepoznání jako cesta k pochopení druhých

doplnit

doplnit
doplnit

doplnit

vyhovuje
vyhovuje
doplnit

doplnit

vyhovuje
doplnit
zamítnuto
vyhovuje

Rozvoj kognitivních funkcí, trénování paměti a využití
pohybu

doplnit
vyhovuje

vyhovuje

178.

Mgr. Kamila Hronová

Specifika sociální komunikace se seniory

179.

PRO RESCUE o.p.s.

Moderní trendy cvičení pro seniory I

PRO RESCUE o.p.s.

Ošetřovatelská medicína I - Péče o kůži seniora základy gerontodermatologie a kosmetologie

doplnit

181.

PRO RESCUE o.p.s.

Bezpečná zařízení sociálních služeb I - zdravotní a
hygienická rizika v pobytových zařízeních sociálních
služeb

doplnit

182.

Mgr. Jitka Suchá

Cvičení paměti u seniorů I

doplnit

183.

Mgr. Jitka Suchá

Pohybové aktivity ve stáří

doplnit

184.

Mgr. Jitka Suchá

Úvod do aktivizace pro seniory

185.

NADĚJE o.s.

Základy komunikace s manipulativními klienty

vyhovuje

186.

NADĚJE o.s.

Zvládání stresu a stresové zátěže - úvod do
problematiky

vyhovuje

187.

Fond ohrožených dětí

Rozvod a rozchod rodičů úvod - do problematiky

vyhovuje

188.

NADĚJE o.s.

Řešení konfliktních situací s klientem - úvod do
problematiky

vyhovuje

189.

NADĚJE o.s.

Intervence v krizové situaci - úvod do problematiky

vyhovuje

190.

Radomír Špaček

Nový občanský zákoník - nové rodinné právo

vyhovuje

191.

Quip - Společnost pro změnu

Myšlení zaměřené na člověka

vyhovuje

192.

Quip - Společnost pro změnu

Bazální stimulace - základní kurz

doplnit

193.

Quip - Společnost pro změnu

Bazální stimulace - nástavbový kurz

doplnit

194.

REMEDIUM Praha občanské
sdružení

Telefonická krizová intervence

doplnit

195.

Sdružení CREATIO

180.

doplnit
vyhovuje

doplnit

doplnit

196.

Sdružení CREATIO

Praktické použití modelu individuální práce se seniory
podle prof. Moniky Krohwinkelové AEDL/ABEDL 13

197.

REMEDIUM Praha občanské
sdružení

Krizová intervence

198.

Český červený kříž, oblastní spolek

199.

Český červený kříž, oblastní spolek

Pracovník v sociálních službách

doplnit

200.

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.

Základní informace o změnách v zákoníku práce a
zákoně o zaměstnanosti od 1.1.2012 ve vztahu k
osobám se zdravotním postižením

doplnit

201.

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.

Základní informace o změnách v zákonu o sociálních
službách a jeho prováděcích předpisech od 1.1.2012, ve
vztahu k osobám se zdravotním postižením

doplnit

202.

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.

Současné možnosti a podmínky vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a jejich optimální
využití pro úspěšnou sociální integraci

203.

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.

Nový občanský zákoník a neziskový sektor

doplnit

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.

Základní informace o zákonu č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a
o změně souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášce č.
388/2011 Sb.

doplnit

205.

Magdaléna Bardová

K6 Individuální přístup v komplexní ošetřovatelské péči
o seniory II

zamítnuto

206.

Magdaléna Bardová

K5 Individuální přístup v komplexní péči o seniory I

zamítnuto

207.

Institut Neslyšících pro
specializované vzdělávání, o. s.

Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky Moravské varianty znaků

doplnit

208.

Institut Neslyšících pro
specializované vzdělávání, o. s.

Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky Zdravotnictví (gynekologie a urologie)

doplnit

209.

Zdravotní ústav se sídlem v Liberci

210.

Zdravotní ústav se sídlem v Liberci

Školení první pomoci

211.

Bfz o.p.s.

SQ 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování
sociálních služeb

204.

doplnit

doplnit
doplnit

vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
doplnit

212.

Bfz o.p.s

Provozní standardy kvality

doplnit

213.

Bfz o.p.s.

Rozvoj pečovatelských dovedností

doplnit

214.

Bfz o.p.s.

Prevence zdravotních rizik při výkonu sociální práce

doplnit

215.

Bfz o.p.s.

Dluhové poradenství pro sociální pracovníky a
pracovníky v sociálních službách

doplnit

216.

Diakonická akademie, s. r. o.

Základní techniky výroby šperku z mědi

zamítnuto

217.

Diakonická akademie, s. r. o.

Základy kinestetické mobilizace

vyhovuje

218.

Ing. Adéla Kolouchová

219.

Ing. Adéla Kolouchová

Asistivní pomůcky a služby

vyhovuje

220.

Ing. Adéla Kolouchová

Specifika komunikace v asistovaném života

vyhovuje

221.

o. s. Společnou cestou

222.

o. s. Společnou cestou

Úvod do problematiky insolvenčního řízení a oddlužení

vyhovuje

223.

o. s. Společnou cestou

Úvod do problematiky pracovního práva

vyhovuje

224.

o. s. Společnou cestou

Úvod do problematiky dluhů

vyhovuje

225.

o. s. Společnou cestou

Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

vyhovuje

226.

o. s. Společnou cestou

Úvod do problematiky exekucí

227.

FUERTOS

228.

FUERTOS

Jak eliminovat stres a předcházet syndromu vyhoření

doplnit

229.

FUERTOS

Standardy kvality sociálních služeb č. 3 - 5 v praxi

doplnit

230.

Karel Štefl

Poznej sám sebe I. - sebezkušenostní výcvik

doplnit

231.

Karel Štefl

Poznej sám sebe II. - sebezkušenostní výcvik

doplnit

232.

Karel Štefl

Poznej sám sebe III. - sebezkušenostní výcvik

doplnit

233.

Agentura Slavíčková, s. r. o.

Psychologie stárnutí, stáří

doplnit

234.

Agentura Slavíčková, s. r. o.

Ochrana práv osob

doplnit

235.

Středočeský vzdělávací institut
Akademie J.A. Komenského

vyhovuje

vyhovuje

doplnit
vyhovuje

vyhovuje

Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané na
řádném zasedání dne 19. 4. 2012

č.

1.

2.

3.

4.

název instituce
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

název programu

Standardy kvality v kostce se
zaměřením na sociální službu
domov pro seniory

doplnění/změna

hodnocení

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Ochrana lidských práv v
pobytových sociálních službách

Individuální plánování s
nekomunikujícími klienty (klienti s
demencí)

Aktivizace seniorů

12.

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
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

Jednání a možnosti komunikace s
problémovými klienty: Zvládání
problémových klientů

doplnění

vyhovuje

13.

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

Jednání a možnosti komunikace s
problémovými klienty: Řešení
konfliktních situací

doplnění

vyhovuje

14.

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

Stres v práci sociálního pracovníka
včetně úvodu do technik
psychohygieny

doplnění, změna názvu

vyhovuje

15.

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

Opatrovnictví - nové formy podpory
opatrovance opatrovníkem

doplnění, změna názvu

vyhovuje

16.

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

Úvod do skupinové supervize jako
nástroje řízení kvality sociálních
služeb

doplnění

vyhovuje

17.

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

Manažerská práce poskytovatele
sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

18.

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

Dávky pro osoby se zdravotním
postižením – zákon č. 329/2011 Sb.

doplnění

vyhovuje

19.

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

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Psychohygiena zvláštnosti lidí s
mentálním postižením

Výchovná a vzdělávací péče o lidi s
těžkým mentálním postižením a
více vadami
Socializační program - příprava
klienta na život mimo ústavní
zařízení - chráněné a podporované
bydlení

Duševní hygiena a její význam v
návaznosti na syndrom vyhoření u
pracovníků v sociálních službách

Komunikace s klientem (v
sociálních službách) - úvod do
problematiky

Úvod do problematiky zvládání
stresu a stresové zátěže

Uvedení do problematiky práce s
emocemi
Přechod klientů ze služby domov
pro osoby se zdravotním
postižením do služby chráněné
bydlení - adaptační procesy

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

Zaměstnavatel osob se zdravotním
postižením

Komuniké, o.p.s.

Úvod do specifik práce s lidmi s
mentálním postižením

Komuniké, o.p.s.

Úvod do specifik práce s
problémovým uživatelem s
mentálním postižením

23.

Komuniké, o.p.s.

Dopady nezaměstnanosti a základy
v orientaci na trhu práce

24.

Komuniké, o.p.s.

Úvod do specifik komunikace s
lidmi s mentálním postižením

25.

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

Bioenergetická práce s tělem a jiné
bazální techniky

26.

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

Úvod do filosofie
psychobiografického modelu péče
profesora Böhma

27.

Mgr. Bc. Jana
Merhautová

Problematika lidí s autismem

28.

PROFIMA EFFECTIVE,
s. r. o.

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Úvod do oblasti typologie osobnosti
a její využití pro sociální pracovníky
a vedoucí pracovníky

doplnění, změna názvu

vyhovuje

Úvod do oblasti typologie osobnosti
a její využití pro sociální pracovníky
a vedoucí pracovníky

doplnění, změna názvu

vyhovuje

29.

PROFIMA EFFECTIVE,
s. r. o.

Úvod do problematiky speciálních
technik sociální práce

doplnění

vyhovuje

30.

PROFIMA EFFECTIVE,
s. r. o.

Motivace klientů k rodinné mediaci,
zejména v (po)rozvodové situaci

doplnění, změna názvu

vyhovuje

31.

PROFIMA EFFECTIVE,
s. r. o.

doplnění

vyhovuje

32.

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

Psychiatrické minimum

Poradenské dovednosti zaměřené
na aktivizaci uživatele

doplnění

vyhovuje

33.

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

Změny v životním cyklu klienta s
postižením

doplnění

vyhovuje

34.

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

doplnění

vyhovuje

35.

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

Řešení konfliktů

Koučink v praxi manažera
sociálních služeb a sociální práce

doplnění, změna názvu

vyhovuje

36.

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

Rozvoj týmové spolupráce v
sociálních službách s využitím
MBTI typologie

doplnění, změna názvu

vyhovuje

37.

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

20.

21.

22.

38.

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

Provozní standardy v sociálních
službách

doplnění, změna názvu

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

41.

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc
Vzdělávací institut
Středočeského kraje Zařízení pro další
vzděávání
pedagogických
pracovníků
Vzdělávací institut
Středočeského kraje Zařízení pro další
vzděávání
pedagogických
pracovníků

42.

Sananim

Zneužívání a závislost na alkoholu jednodenní kurz

doplnění

vyhovuje

43.

Sananim

Zneužívání a závislost na alkoholu dvoudenní kurz

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Sananim

Práce s dětmi a jejich drogově
závislými rodiči - úvodní jednodenní
kurz

doplnění

vyhovuje

45.

Sananim

Práce s dětmi a jejich drogově
závislými rodiči - úvodní dvoudenní
kurz

46.

Sananim

Genderové otázky v adiktologii úvodní jednodenní kurz

doplnění

vyhovuje

47.

Sananim

Genderové otázky a adiktologii dvoudenní kurz

doplnění

vyhovuje

48.

Sananim

Prevence relapsu - úvodní
jednodenní kurz

doplnění

vyhovuje

49.

Sananim

Prevence relapsu - dvoudenní kurz

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Sananim

Práce s rodinnými příslušníky
drogově závislých a rodinami s
drogově závislým členem - úvodní
jednodenní kurz

doplnění

vyhovuje

51.

Sananim

Práce s rodinnými příslušníky
drogově závislých a rodinami s
drogově závislým členem dvoudenní kurz

52.

Sananim

Škola harm reduction

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

53.

Naděje o.s.

Specifika práce s etnickými
menšinami se zaměřením na
Romské etnikum

54.

Naděje o.s.

Úvod do komunikace s nemocnými
klienty

doplnění

vyhovuje

55.

Diakonie Českobratrské
církve evangelické

Využití základních prvků krizové
intervence v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

Úvod do problematiky poruch
osobnosti (problémové typy lidí a
komunikace s nimi)

doplnění

vyhovuje

56.

Diakonie Českobratrské
církve evangelické

57.

Bfz o.p.s.

Aktivní naslouchání

doplnění

vyhovuje

58.

Bfz o.p.s.

Zátěžové situace v sociální práci

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

59.

Bfz o.p.s.

SQ 3-Jednání se zájemcem o
sociální službu a SQ 4-Smlouva o
poskytování sociální služby

60.

Bfz o.p.s.

Sociální práce s drogově závislými
klienty

doplnění

vyhovuje

Rekreační intenzivní víkend s
českým znakovým jazykem pro
tlumočníky

doplnění

vyhovuje

61.

Institut Neslyšících pro
specializované
vzdělávání, o.s.

39.

40.

44.

50.

Personální standardy

Klíčový pracovník v domově pro
seniory

Úvod do etiky v sociální práci

62.

Univerzita Hradec
Králové Pedagogická
fakulta

Profesní poradenství

63.

Diecézní charita Brno

64.

doplnění

vyhovuje

Demence a přístup ke klientům s
demencí

doplnění

vyhovuje

Diecézní charita Brno

Schizofrenie a přístup ke klientům
se schizofrenií

doplnění

vyhovuje

65.

Diecézní charita Brno

Arterapie a artefiletika

doplnění

vyhovuje

66.

Diecézní charita Brno

Metody práce s duševně
nemocnými v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

67.

Diecézní charita Brno

Psychiatrické minimum

doplnění

vyhovuje

68.

Diecézní charita Brno

Péče o osoby s demencí v domácí
péči a v sociálním zařízení

doplnění

vyhovuje

69.

Diecézní charita Brno

Eutanazie - víme, co to je?

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

70.

Diecézní charita Brno

Osobní asistence-standardy a
inspekce kvality poskytované
služby

71.

Diecézní charita Brno

Osobní asistence a její specifika

doplnění

vyhovuje
vyhovuje

72.

Diecézní charita Brno

Motivační rozhovory

doplnění

73.

Diecézní charita Brno

Vedení poradenského rozhovoru v
systemickém rámci

doplnění

vyhovuje

74.

Diecézní charita Brno

Komunikace s umírajícími a jejich
rodinami

doplnění

vyhovuje

75.

Diecézní charita Brno

Základní principy projektového
managementu

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění, čestné prohlášení o
oprávnění poskytovat vzdělávání
podle ECC

vyhovuje

doplnění, čestné prohlášení o
oprávnění poskytovat vzdělávání
podle ECC

vyhovuje

doplnění, čestné prohlášení o
oprávnění poskytovat vzdělávání
podle ECC

vyhovuje

doplnění, čestné prohlášení o
oprávnění poskytovat vzdělávání
podle ECC

vyhovuje

doplnění, čestné prohlášení o
oprávnění poskytovat vzdělávání
podle ECC

vyhovuje

doplnění, čestné prohlášení o
oprávnění poskytovat vzdělávání
podle ECC

vyhovuje

doplnění, čestné prohlášení o
oprávnění poskytovat vzdělávání
podle ECC

vyhovuje

76.

77.

Diecézní charita Brno

Workshop: řešení případových
studií a dobrá praxe v projektovém
řízení
Bezpečnost na pracovišti (Evropský
certifikát v sociální péče)

MARLIN, s. r. o.
Hodnoty v sociální péči (Evropský
certifikát v sociální péči)

78.

MARLIN, s. r. o.
Komunikace (Evropský certifikát v
sociální péči)

79.

80.

81.

82.

83.

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

MARLIN, s. r. o.

Podpora kvality života osob, o které
je pečováno (Evropský certifikát v
sociální péči)
Porozumění roli pracovníka v
sociálních službách (Evropský
certifikát v sociální péči)
Problematika zneužívání a týrání,
její rozpoznání a reakce (Evropský
certifikát v sociální péči)
Rozvoj pracovníka v sociálních
službách (Evropský certifikát v
sociální péči)
Zhodnocení rizik v práci s
uživatelem sociálních služeb
(Evropský certifikát v sociální péči)

doplnění, čestné prohlášení o
oprávnění poskytovat vzdělávání
podle ECC

vyhovuje

84.

MARLIN, s. r. o.

85.

MARLIN, s. r. o.

Komunikace s rodinou

doplnění lektora: Běhálková A.

vyhovuje

86.

MARLIN, s. r. o.

Komunikace s rodinou

doplnění lektora: Běhálková A.

vyhovuje

87.

MARLIN, s. r. o.

88.

TSM, spol. s r. o.

89.

Domov seniorů Mistra
Křišťana Prachatice

Sociální interakce v práci sociálního
pracovníka
Komunikace s nevidomým a
slbozrakým člověkem
Aktivizační praktikant/praktikantka
smyslové aktivizace © podle
autorského konceptu Lore Wehner

doplnění lektora: Běhálková A.

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

90.

Jabok - Vyšší odborná
škola sociálné
pedagogická a
teologická

91.

Jabok - Vyšší odborná
škola sociálné
pedagogická a
teologická

92.

Jabok - Vyšší odborná
škola sociálné
pedagogická a
teologická

93.

Jabok - Vyšší odborná
škola sociálné
pedagogická a
teologická

94.

Jabok - Vyšší odborná
škola sociálné
pedagogická a
teologická

95.

Zdravotní ústav se
sídlem v Liberci

96.

Zdravotní ústav se
sídlem v Liberci

Metody práce s Biblí

doplnění

vyhovuje

Muzikoterapie pro celostní rozvoj

doplnění

vyhovuje

Aplikace rodinného práva praxi
sociálního pracovníka

doplnění, změna názvu

vyhovuje

Využití principů zážitkové
pedagogiky při práci v mládeži

doplnění

vyhovuje

Vztah klienta a pomáhajícího

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

Školení první pomoci

doplnění

vyhovuje

Praktická pomoc rodině a orientace
v situaci jak komunikovat s rodinou
po úmrtí osoby blízké, citlivá
komunikace a možná rizika

doplnění

vyhovuje

Asertivita a asertivní jednání

doplnění

vyhovuje

97.

TSM, spol. s r. o.

98.

TSM, spol. s r. o.

Trestně právní minimum pracovníka
v sociálních službách I. (trestní
právo hmotné)

doplnění

vyhovuje

99.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Trestně právní minimum pracovníka
v sociálních službách II. (trestní
právo procesní)

doplnění

vyhovuje

100.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Komunikace s klientem, zásady
komunikace se zaměřením na
osoby se zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

101.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Sociální práce s romským klientem

doplnění

vyhovuje

102.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Multikulturní rozměr sociální práce

doplnění

vyhovuje

103.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Agresivní klient v sociálních
službách

doplnění, změna názvu

vyhovuje

104.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Úvod do systému sociálních služeb

doplnění, změna názvu

vyhovuje

105.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Úvod do systému sociálního
pojištění

doplnění, změna názvu

vyhovuje

106.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Systém státní sociální podpory a
související předpisy

doplnění

vyhovuje

107.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Úvod do sociálního zabezpečení v
ČR a související předpisy

doplnění

vyhovuje

108.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Úvod do sociálního podnikání

doplnění, změna názvu

vyhovuje

109.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Dluhová past

doplnění

vyhovuje

110.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Syndrom vyhoření pracovníka v
sociálních službách

doplnění, změna názvu

vyhovuje

111.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

Senilita a stařecká demence

doplnění

vyhovuje

112.

Střední lesnická škola a
střední odborná škola
sociální Šluknov

113.

Občanské sdružení Za
důstojné stáří

Úvod do canisterapie

doplnění, změna názvu

vyhovuje

114.

Občanské sdružení Za
důstojné stáří

Některé možnosti arteterapie v péči
o klienty sociálních služeb

doplnění, změna názvu

vyhovuje

115.

Občanské sdružení Za
důstojné stáří

Úvod do péče o nemocné v
terminálním stadiu

doplnění, změna názvu

vyhovuje

Péče o mentálně a kombinovaně
posižené klienty sociálních služeb z
hlediska speciální pedagogiky

doplnění, změna lektora

vyhovuje

116.

Občanské sdružení Za
důstojné stáří

117.

Iveta Šůstková

Úvod do individuálního plánování
průběhu sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

118.

Iveta Šůstková

Výcvik klíčových pracovníků v
individuálním plánování sociální
služby

119.

Iveta Šůstková

Role klíčového pracovníka v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

120.

PhDr. Antonín Bryks

Klíč k efektivní komunikaci

doplnění

vyhovuje

121.

MAVO, s. r. o.

Ergoterapie a její využití v praxi I.

doplnění

vyhovuje

doplnění

vyhovuje

122.

MAVO, s. r. o.

Práce s klientem a zvláštnosti
komunikace u lidí s Alzheimerovou
chorobou
Problematika zneužívání a týrání,
její rozpoznání a reakce (Evropský
certifikát v sociální péči)

doplnění

vyhovuje

123.

M-CENTRUM
konzultační
rekvalifikační a školící
středisko

Porozumění roli pracovníka v
sociálních službách (Evropský
certifikát v sociální péči)

doplnění

vyhovuje

124.

M-CENTRUM
konzultační
rekvalifikační a školící
středisko

Rozvoj pracovníka v sociálních
službách (Evropský certifikát v
sociální péči)

doplnění

vyhovuje

125.

M-CENTRUM
konzultační
rekvalifikační a školící
středisko

Zhodnocení rizik v práci s
uživatelem sociálních služeb
(Evropský certifikát v sociální péči)

doplnění

vyhovuje

126.

M-CENTRUM
konzultační
rekvalifikační a školící
středisko

Evropský certifikát v sociální péči ECC (základní náplň Základních
evropských znalostních dovedností
v sociální péči)

doplnění

vyhovuje

127.

M-CENTRUM
konzultační
rekvalifikační a školící
středisko

Bezpečnost na pracovišti (Evropský
certifikát v sociální péči)

doplnění

vyhovuje

128.

M-CENTRUM
konzultační
rekvalifikační a školící
středisko

Hodnoty v sociální péči (Evropský
certifikát v sociální péči)

doplnění

vyhovuje

129.

M-CENTRUM
konzultační
rekvalifikační a školící
středisko

Komunikace (Evropský certifikát v
sociální péči)

doplnění

vyhovuje

130.

M-CENTRUM
konzultační
rekvalifikační a školící
středisko

Podpora kvality života osob, o které
je pečováno (Evropský certifikát v
sociální péči)

doplnění

vyhovuje

131.

M-CENTRUM
konzultační
rekvalifikační a školící
středisko

Artefiletika - sebereflektivní tvořivá
činnost. Možnosti jejího využití při
práci s uživateli sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

132.

Oblastní charita
Červený kostelec

Vnitřní zdroje a motivace
pomáhajících pracovníků. Tvořivá
sebereflexe

doplnění

vyhovuje

133.

Oblastní charita
Červený kostelec

Snižování dopadů sociálního
vyloučení dětí z azylových domů
prostřednictvím sociálněpedagogických, volnočasových a
aktivizačních činností

doplnění

vyhovuje

Vedení skupinových aktivit pro
sociálně / zdravotně znevýhodněné
klienty v pobytových zařízeních se
zaměřením na podporu a rozvoj
sociálních dovedností

doplnění

vyhovuje

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

Aktuální otázky zákoníku práce
(úvod do problematiky)

doplnění

vyhovuje

134.

Oblastní charita
Červený kostelec

135.

Oblastní charita
Červený kostelec

136.

Oblastní charita
Červený kostelec

137.

Česká asociace
pečovatelské služby

Příloha č. 3 – Doplnění lektorského týmu vzdělávací instituce Marlin, s.r.o.

1.

Mgr. Renata Čekalová

Pracovní rehabilitace a podpora v oblasti práce u osob se
zdravotním postižením (č. akreditace 2012/0355-PC/SP/VP)

vyhovuje

2.

PaedDr. Blanka Veškrnová

Pracovní rehabilitace a podpora v oblasti práce u osob se
zdravotním postižením (č. akreditace 2012/0355-PC/SP/VP)

vyhovuje

3.

Mgr. Zdeňka Vlčková

Pracovní rehabilitace a podpora v oblasti práce u osob se
zdravotním postižením (č. akreditace 2012/0355-PC/SP/VP)

vyhovuje

4.

Bc. Markéta Holubová

Pracovní rehabilitace a podpora v oblasti práce u osob se
zdravotním postižením (č. akreditace 2012/0355-PC/SP/VP)

vyhovuje

5.

Ing. Zdena Kymlová

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

6.

Bc. Klára Kučerová

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

7.

Jitka Sýkorová

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

8.

Martin Hodoval

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

9.

Petr Vodstrčil

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

10.

Mgr. Milada Nádvorníková

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

11.

Mgr. Lenka Velebná

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

12.

PhDr. Zdenka Machynková

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

13.

Michal Šalplachta, Dis.

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

14.

Bc. Lucie Šalplachtová

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

15.

Mgr. Alena Čalová

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

16.

PaedDr., Mgr. Jan Kouba

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

17.

Josef Tumpach

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

18.

Mgr. Magdaléna Nevařilová

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

19.

Ing. Marie Vaškovicová

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – Osobní asistence (č.
akreditace 2010/0014-PK)

vyhovuje

