Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29
Dne 28. 6. 2012

Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. D.
Kopecká, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. Monika Legnerová, Ing. Daniela Lusková, PhDr. Vladislava Šídlová,
PhDr. Hana Thielová

Omluveni: Mgr. Petr Beck, Mgr. Mgr. Martin Doležal, PhDr. Marie Hermanová, Kristýna Kotalová, Mgr. Ondřej
Palán, Mgr. Petra Zimmelová Ph.D.

Program:

1.

Mgr. Petr Hanuš, předseda Akreditační komise MPSV, přivítal členy Akreditační komise na 29. zasedání,
představil nového člena Akreditační komise PhDr. Pavla Zikla, Ph.D. a zahájil jednání.

2.

Akreditační komise projednala 301 nových žádostí o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu a
170 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 vzala na vědomí navrhované změny uvedené v Dodatku č. 2 Příkazu ministra č.
2/2007.
e. Akreditační komise vzala na vědomí výsledky kontrol akreditovaných vzdělávacích institucí a jejich
akreditovaných programů realizovaných odborem 22 MPSV v červnu 2012. Na základě výsledku kontroly
odebralo MPSV akreditaci vzdělávacímu programu Duševně, mentálně a kombinovaně postižené osoby a
sociální služby. Pohled speciální pedagogiky, č. akreditace 2010/0123-PC akreditované vzdělávací instituce
Občanské sdružení Za důstojné stáří.
f. Akreditační komise žádá sekretariát Akreditační komise, aby zveřejnil na webových stránkách MPSV
požadavek předkládat elektronické kopie žádostí o akreditaci na CD-ROMech ve formátu PDF a jednotlivé
povinné přílohy žádostí ve formátu PDF jako samostatné soubory.
g. 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 29. kole a projednané na řádném
zasedání dne 28.6. 2012

Č.

Název organizace

Název programu

Hodnocení

1

Profesní komora sociálních
pracovníků, o. s.

vyhovuje

2

Jihočeská rozvojová, o. p. s.

vyhovuje

3

MAVO, s. r. o.

Řešení finanční situace zadlužených a
předlužených klientů

vyhovuje

4

MAVO, s. r. o.

Krizová intervence

vyhovuje

5

MAVO, s. r. o.

Pracovník v sociálních službách

vyhovuje

6

MAVO, s. r. o.

Pracovník v sociálních službách - Osobní asistent
handicapovaných osob

vyhovuje

7

MARLIN, s. r. o.

Pečovatel/pečovatelka - asistent osob se
zdravotním postižením

vyhovuje

8

Centrum andragogiky, s. r. o.

Pracovník v sociálních službách

vyhovuje

9

Komuniké, o. p. s.

Základy asertivity v pomáhající profesi

vyhovuje

10

Komuniké, o. p. s.

Základy psychohygieny

vyhovuje

11

Komuniké, o. p. s.

Základy krizové intervence

vyhovuje

12

Komuniké, o. p. s.

Problematika syndromu vyhoření a jeho prevence
- základy

vyhovuje

13

Komuniké, o. p. s.

Základy aktivního naslouchání v praxi

vyhovuje

14

MARLIN, s. r. o.

Pracovnice/pracovník v sociálních službách s
evropským certifikátem

vyhovuje

15

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, o. s.

Pohyb a koordinace v chůzi s holemi Nordic
walking pro aktivizaci seniorů a osob se
zdravotním postižením I.

doplnit

16

Inkano, o. s.

Vedení týmu a jeho úskalí

doplnit

17

Sdružení Podané ruce, o. s. Vzdělávací centrum I.E.S.

Základy pracovně-právní problematiky a
finančního řízení organizace v sociální sféře

vyhovuje

18

Sdružení Podané ruce, o. s. Vzdělávací centrum I.E.S

Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních
služeb

vyhovuje

19

Vzdělávací institut
Středočeského kraje - Zařízení
pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v
praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením

vyhovuje

20

Klub K2, o. p. s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách se zaměřením na péči o seniory

zamítnout

21

Ing. Simona Sedláčková

Úvod do problematiky sociální práce a
kompetencí sociálních pracovníků

vyhovuje

22

INSTITUT Bazální stimulace, s.
r. o.

Základní kurz Bazální stimulace

vyhovuje

23

INSTITUT Bazální stimulace, s.
r. o.

Sexualita seniorů

vyhovuje

24

INSTITUT Bazální stimulace, s.
r. o.

Prohlubující kurz Bazální stimulace

vyhovuje

25

PeadDr. Anna Jakobová

Problematika péče o jedince s poruchami LMD,
ADHD

vyhovuje

26

PeadDr. Anna Jakobová

Pečovatel/ka (o děti ve věku od 0 do 15 let)

zamítnout

27

Regionální vzdělávací a
informační středisko,
příspěvková organizace

Cévní mozkové příhody

28

Vzdělávací institut
Středočeského kraje - Zařízení
pro další vzdělávaní
pedagogických pracovníků

Dokumentace o poskytování sociálních služeb a
správa vnitřních pravidel

vyhovuje

29

Vzdělávací institut
Středočeského kraje - Zařízení
pro další vzdělávaní
pedagogických pracovníků

Zákon o sociálních službách v aktuálním znění

vyhovuje

30

Mgr. Martina Stehlíková

Základy sebeobrany pro pracovníky v sociálních
službách

zamítnout

31

Regionální vzdělávací a
informační středisko,
příspěvková organizace

Základy psychopatologie pro pracovníky v přímé
péči o klienta

doplnit

32

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze

Násilí v rodině - práce s násilnou osobou

33

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze

vyhovuje

34

Petr Eisner, DiS.

vyhovuje

35

Petr Eisner, DiS.

Empowerment

vyhovuje

36

Petr Eisner, DiS.

Role a hranice pracovníka v sociálních službách
jako prevence syndromu vyhoření

vyhovuje

37

Petr Eisner, DiS.

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1

vyhovuje

38

Petr Eisner, DiS.

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2

vyhovuje

39

Fosa, o. p. s.

Kurz asistence dospělých lidem s mentálním
postižením II.

40

Vzdělávací institut
Středočeského kraje - Zařízení
pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Základy první pomoci při poskytování sociálních
služeb

vyhovuje

41

"D" občanské sdružení

Rozvíjení dovedností v krizové intervenci

vyhovuje

42

"D" občanské sdružení

Komplexní vzdělávací program pro sociální
pracovníky

vyhovuje

43

"D" občanské sdružení

Dluhové poradenství

vyhovuje

doplnit

vyhovuje

doplnit

44

PPŠ - institut celoživotního
vzdělávání Přerov, s. r. o.

45

PPŠ - institut celoživotního
vzdělávání Přerov, s. r. o.

46

Sdružení pro probaci a mediaci v
justici, o.s.

47

Mgr. Magdalena Marie
Dziadková Turoňová

Praktická sociální práce s osobami bez domova v
neziskovém sektoru

48

PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.

Příprava klientů z domovů pro osoby se
zdravotním postižením na proces transformace

49

PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.

Proces transformace v sociálních službách

doplnit

50

PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.

Individuální plánování s ohledem na proces
transformace

vyhovuje

51

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

52

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Úvod do péče o klienty na pracovištích se
zvláštním režimem

vyhovuje

53

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Biografická anamnéza

vyhovuje

54

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Gerontopsychiatrická péče

55

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Péče o klienty s demencí

56

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Normy chování na pracovišti I

doplnit

57

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Normy chování na pracovišti II

vyhovuje

58

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Péče o klienty s inkontinencí

doplnit

59

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Prevence infekčních onemocnění

doplnit

60

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Uspokojování potřeb seniorů

doplnit

61

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Úvod do paliativní péče v sociálních službách

doplnit

62

Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA

Základy první pomoci

doplnit

63

Bfz, o. p .s.

Alternativní formy komunikace

64

Bfz, o. p .s.

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

doplnit

65

Bfz, o. p .s.

Využití osobního počítače v sociální práci

vyhovuje

66

Bfz, o. p .s.

Specifika sociální práce s cílovou skupinou osob s
demencí

vyhovuje

67

Bfz, o. p .s.

Prevence syndromu vyhoření

vyhovuje

68

UNIT, spol. s r. o.

Zvládání a prevence stresu a syndromu vyhoření

doplnit

69

UNIT, spol. s. r. o.

Asertivita v praxi

doplnit

vyhovuje
Sociologie pro pracovníky v pomáhajících
profesích

doplnit
vyhovuje
doplnit

vyhovuje

vyhovuje

doplnit
vyhovuje

vyhovuje

70

UNIT, spol. s. r. o.

Účinné strategie při řešení konfliktních situací

71

Sociální agentura, o. s.

Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů
sociálních služeb

72

Střední zdravotnická škola
Kroměříž

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách
I.

73

Sdružení pěstounských rodin

Soužití v manželství a rodině se zaměřením na
práci s pěstounskými rodinami

74

ASISTA, s.r.o.

Pečovatel - pečovatelka

doplnit

75

MUDr. František MATUŠKA

Psychohygiena a osobní rozvoj (jak předejít
syndromu vyhoření)

doplnit

76

MUDr. František MATUŠKA

Rehabilitace a individuální plánování v praxi

doplnit

77

MUDr. František MATUŠKA

Systemická práce s rodinou

doplnit

78

Mgr. Martina Stehlíková

Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů
v zařízeních sociálních služeb

vyhovuje

79

Dům techniky Pardubice spol. s
r.o.

Implementace standardů kvality v zařízeních
sociálních služeb ("5 + 1 pohled na řízení kvality")

doplnit

80

Dům techniky Pardubice spol. s
r.o.

PR komunikace pro vedoucí pracovníky v
sociálních službách

81

Dům techniky Pardubice spol.
s.r.o.

Vybrané kapitoly z managementu

82

Dům techniky Pardubice spol.
s.r.o.

Rozvoj organizace a strategické plánování

83

Dům techniky Pardubice spol.
s.r.o.

Arteterapie pro pracovníky v sociálních službách

84

Dům techniky Pardubice spol.
s.r.o.

Metody a organizace supervize v zařízeních
sociálních služeb

85

Dům techniky Pardubice spol.
s.r.o.

PR komunikace pro vedoucí pracovníky v
sociálních službách

86

M-CENTRUM, konzultační,
rekvalifikační a školící středisko

87

Diecézní charita Brno

Workshop - právo v sociálních službách

doplnit

88

Diecézní charita Brno

Úvod do time-managementu

doplnit

89

Diecézní charita Brno

Time-management v praxi a jeho využití ve
skupině

doplnit

90

Most k životu o. p. s.

Individuální práce s klientem seniorem

doplnit

91

Most k životu o. p. s.

Komplexní péče o nemocné s demencí

zamítnout

92

Andra training, s. r. o.

93

Andra training, s. r. o.

Práce s nemotivovaným uživatelem sociální
služby

doplnit

94

Andra training, s. r. o.

Hranice v práci s uživatelem sociální služby

vyhovuje

95

Inkano, o. s.

Konflikty a snižování napětí

doplnit

96

Vzdělávací centrum Jihlava s. r.
o.

Rodinné právo v občanském zákoníku

doplnit

doplnit
vyhovuje
doplnit

vyhovuje

nehodnotí se
doplnit
vyhovuje
doplnit
vyhovuje
doplnit

vyhovuje

vyhovuje

97

Benepal, a.s.

Demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova
choroba

doplnit

98

Benepal, a.s.

Alternativní a augmentativní komunikace

doplnit

99

Benepal, a.s.

Zdravotní postižení z pohledu pracovníka
pomáhající profese

doplnit

100 Benepal, a.s.

Raná péče - pomoc handicapovaným dětem

doplnit

101 Benepal, a.s.

Pervazivní vývojové poruchy, poruchy
autistického spektra

vyhovuje

102 Benepal, a.s.

Práce s problémovým klientem

vyhovuje

103 Benepal, a.s.

Mechanismy a strategie fundraisingu v sociálních
službách

vyhovuje

104 Benepal, a.s.

Sanace rodiny

vyhovuje

105 Benepal, a.s.

Práce s klienty v rámci transformace pobytových
zařízení

vyhovuje

106 Petr Otáhal, s. r. o.

Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou
sluchu

vyhovuje

PhDr. Jaroslava Dvořáková,
107 vzdělávací agentura PULS

Neverbální komunikace v praxi sociální práce

vyhovuje

Pecka - Centrum celoživotního
108 vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.

Komunikace v sociálních službách

doplnit

Pecka - Centrum celoživotního
109 vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.

Týmová spolupráce v sociálních službách

doplnit

Pecka - Centrum celoživotního
110 vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.

Rozvíjení sociálních dovedností u lidí s mentálním
postižením

doplnit

111 Employment Service, a.s.

vyhovuje

112 Linguae, spol. s r.o. Karlovy Vary Řešení konfliktů v sociálních službách

doplnit

113 Komuniké, o. p. s

Terapeutické přístupy pro klienty s demencí validační terapie, reminiscenční terapie a
preterapie

vyhovuje

114 Komuniké, o. p. s.

Úvod do individuálního plánování a postavení
klíčového pracovníka

vyhovuje

115 Komuniké, o. p. s

Úvod do problematiky individuálního plánování v
praxi včetně zaměření na ochranu uživatele

vyhovuje

Úvod do problematiky řešení konfliktů a
vyjednávání se zaměřením na praxi
116 Komuniké, o. p. s

vyhovuje

Jak to všechno zvládnout - základy time
117 Linguae, spol. s r.o. Karlovy Vary managementu v sociálních službách

doplnit

Remedium Praha občanské
118 sdružení

Trauma

doplnit

119 Naděje o.s.

Úvod do základů sociální patologie, komunikace s
psychicky nemocnými klienty

doplnit

120 Proutek, občanské sdružení

Spolupráce s rodinnými příslušníky dospělých
uživatelů sociálních služeb

121 PhDr. Jana Gebauerová

vyhovuje
vyhovuje

122 PhDr. Jana Gebauerová

Využití psychologie v praxi pracovníků v
sociálních službách

vyhovuje

123 PhDr. Jana Gebauerová

Využití psychologie pro zvýšení kvality
poskytování sociálních služeb

vyhovuje

124 Eva Procházková
125 Eva Procházková

vyhovuje
Biografický model péče

doplnit

Úvod do filosofie psychobiografického modelu
péče profesora Böhma
126 Eva Procházková

vyhovuje

Republikové centrum vzdělávání, Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou
127 s.r.o.
péči

doplnit

Republikové centrum vzdělávání, Pracovník sociální péče pro pečovatelskou
128 s.r.o.
činnost v domácnosti

doplnit

Republikové centrum vzdělávání, Pracovník sociální péče pro základní výchovnou
129 s.r.o.
nepedagogickou činnost

doplnit

130 APEIRON CONSULTING s.r.o.

Komunikační dovednosti s klientem. Zaměření na
poruchy nálady a deprese

doplnit

131 APEIRON CONSULTING s.r.o.

Přístupy a péče o umírajícího klienta a jeho rodinu

doplnit

132 APEIRON CONSULTING s.r.o.

Prevence stresu a syndromu vyhoření

doplnit

133 Občanské sdružení JOB

Vize, cíle, strategie a veřejný závazek organizace
- struktura záměrů organizace

doplnit

134 EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Sociální práce s rodinami ohroženými sociálním
vyloučením

135 Občanské sdružení JOB

Procesní řízení

136 EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Sociální práce s uživateli ohroženými závislostmi

vyhovuje

137 EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Sociální práce s osobami bez přístřeší

vyhovuje

138 EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Manipulace s imobilním klientem

vyhovuje

139 Občanské sdružení JOB

Projektové řízení I.

doplnit

140 Občanské sdružení JOB

My - lidské zdroje

vyhovuje

141 Občanské sdružení JOB

Úvod do řízení kvality

doplnit

142 Občanské sdružení JOB

Projektové řízení II.

doplnit

143 Občanské sdružení JOB

Jak dokumentovat naší dobrou praxi

doplnit

144 Občanské sdružení JOB

Garantovaná nabídka služeb - úvod

doplnit

145 Občanské sdružení JOB

Garantovaná nabídka služeb

doplnit

146 MARLIN, s. r. o.

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách přímá obslužná činnost

vyhovuje

147 SCA Hygiene Products, s.r.o.

Ošetřovatelská péče o klienta s inkontinencí

zamítnout

vyhovuje
doplnit

148 SCA Hygiene Products, s.r.o.

Komunikace s klienty zdravotně sociálních
zařízení s důrazem na inkontinentního klienta

zamítnout

149 SCA Hygiene Products, s.r.o.

Inkontinence a kvalita života v paliativní péči

zamítnout

150 PROADIS, o. s.

Uživatel drog v síti sociálních služeb - vhled do
problematiky a práce s uživatelem návykových
látek

doplnit

151 PROADIS, o. s.

Kurz rodinného poradenství v adiktologii

doplnit

Gymnázium, Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště,
152 Mikulov, Komenského 7

Pracovník v sociálních službách - pečovatelská a
přímá obslužná činnost

doplnit

Gymnázium, Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště,
153 Mikulov, Komenského 7

Pracovník v sociálních službách - základní
výchovná nepedagogická činnost

doplnit

154 Občanské sdružení JOB

Práce podle procesů v organizaci

doplnit

155 Občanské sdružení JOB

Dokumentace v kostce

doplnit

Akademie J.A. Komenského, o.s.
156 Šumperk
Pečovatel/ka - Asistent handicapovaných osob

doplnit

Akademie J.A. Komenského, o.s.
157 Šumperk

vyhovuje

Střední škola a Základní škola,
158 Trmice, p.o.

vyhovuje

Střední škola a Základní škola,
159 Trmice, p.o.

Pracovník v sociálních službách

doplnit

Centrum služeb pro sluchově
160 postižené

Základy komunikace se sluchově postiženým
klientem

doplnit

Centrum služeb pro sluchově
161 postižené

vyhovuje

162 AGNES

Time Management

163 AGNES

Management organizace se zaměřením na řízení
neziskové organizace

164 Rytmus Benešov, o. p. s.

doplnit
doplnit
vyhovuje

165 Rytmus Benešov, o. p. s.

Rytmus školí - vzdělávací modul pro osoby
pečující o osobu blízkou

doplnit

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

Úvod do problematiky komunikačních dovedností
v přímé práci s klientem

doplnit

Vzdělávací a komunitní centrum
167 Integra Vsetín

Úvod do problematiky specifických potřeb osob v
seniorském věku

doplnit

168 Sociální agentura, o. s.

Dluhová problematika v praxi sociálního
pracovníka

vyhovuje

Česká komora tlumočníků
169 znakového jazyka o.s.

Kurz o tlumočení pro neslyšící pro další
vzdělávání pracovníků v sociálních službách

vyhovuje

Regionální vzdělávací a
170 informační středisko, p. o.

Sexualita seniorů a specifika péče o osoby s
dekubity a inkontinencí

zamítnout

171 Sociální agentura, o. s.

Úvod do problematiky komunikace s
nespolupracujícím klientem

vyhovuje

172 Jitka Suchá

Pády ve stáří. Soběstačnost seniorů.

doplnit

173 Jitka Suchá

Cvičení paměti u seniorů II.

doplnit

Česká komora tlumočníků
174 znakového jazyka o.s.

Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky
znakového jazyka

175 Ing. Pavel Bundil
176 Ing. Pavel Bundil

vyhovuje
vyhovuje

Kurz celostní muzikoterapie

Speciálně pedagogické centrum
pro děti a mládež s vadami řeči
se zaměřením na augmentativní
177 a alternativní komunikaci, s. r. o.

doplnit

vyhovuje

Speciálně pedagogické centrum
pro děti a mládež s vadami řeči
se zaměřením na augmentativní
178 a alternativní komunikaci, s. r. o.

Úvod do augmentativní a alternativní komunikace

vyhovuje

Speciálně pedagogické centrum
pro děti a mládež s vadami řeči
se zaměřením na augmentativní
179 a alternativní komunikaci, s. r. o.

Možnosti a limity využití augmentativní a
alternativní komunikace u osob s těžšími formami
mentálního postižení - úvod

vyhovuje

180 SANEK, s. r. o.

Moderní fundraising v sociálních službách

doplnit

181 SANEK, s. r. o.

Práce s dobrovolníky v sociálních službách

doplnit

182 MARLIN, s. r. o.

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách pečovatelská činnost

vyhovuje

183 MARLIN, .s .r. o.

Pracovnice (pracovník) v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost

vyhovuje

184 Baculus, o. s.

vyhovuje

185 Baculus, o. s.

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na
základní výchovnou nepedagogickou činnost 192
hodin

doplnit

186 Mgr. Kamila Hronová

Vedení porad

doplnit

Kvalifikační a personální
187 agentura, o. p. s.

Komunikační dovednosti v sociálních službách

doplnit

Kvalifikační a personální
188 agentura, o. p. s.

Komunitní plánování sociálních služeb - průvodce
procesem

vyhovuje

Kvalifikační a personální
189 agentura, o. p. s.

Krizová intervence

vyhovuje

Kvalifikační a personální
190 agentura, o. p. s.

Finanční gramotnost

doplnit

Kvalifikační a personální
191 agentura, o. p. s.

Syndrom vyhoření

192 FM solutions, a.s.
193 FM solutions, a.s.

doplnit
vyhovuje

Pracovník přímé obslužné péče

Obchodní akademie, Střední
odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola
knihovnických, informačních a
194 sociálních služeb

doplnit

vyhovuje

Obchodní akademie, Střední
odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola
knihovnických, informačních a
195 sociálních služeb

Osobnostní profil sociálního pracovníka

Obchodní akademie, Střední
odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola
knihovnických, informačních a
196 sociálních služeb

Sociální pracovník

doplnit

Obchodní akademie, Střední
odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola
knihovnických, informačních a
197 sociálních služeb

Pracovník v sociálních službách

doplnit

Česká asociace pečovatelské
198 služby

Socioterapie aneb terapie v praxi sociálního
pracovníka (úvod do problematiky)

vyhovuje

Česká asociace pečovatelské
199 služby

Socioterapie aneb terapie v praxi sociálního
pracovníka - II. část

vyhovuje

200 o.s. Prev-Centrum

Kurs rodinného poradenství pro pracovníky
pomáhajících profesí

vyhovuje

201 o.s. Prev-Centrum

Kurs práce s rodinou uživatele sociálních služeb

vyhovuje

202 Bfz, o. p. s.

Základy první pomoci (při výkonu sociální práce)

doplnit

203 Baculus, o. s.

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na
přímou obslužnou péči - 152 hodin

doplnit

204 Diakonická akademie, s. r. o.

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na
základní výchovnou nepedagogickou činnost

vyhovuje

zamítnout

205 Diakonická akademie, s. r. o.

Kinenstetická mobilizace_modul II

206 o.s. Prev-Centrum

doplnit
vyhovuje

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

Možnosti pracovníků v sociálních službách v péči
o klienta se sluchovým postižením v dětském
věku

zamítnout

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

Klient se sluchovým postižením v zařízeních,
poskytujících sociální služby

zamítnout

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

Opožděný vývoj řeči u dětí - seznámení s vadou,
možná úskalí nevhodných přístupů, zásady péče,
praktické rady - seminář pro pracovníky rané
péče, rodiče, neodbornou veřejnost

zamítnout

Profesní komora sociálních
210 pracovníků, o. s.

Náročné situace v komunikaci s klientem

vyhovuje

Profesní komora sociálních
211 pracovníků, o. s.

Plánujeme spolu s klientem

vyhovuje

Střední zdravotnická škola
212 Kroměříž

Péče o uživatele s omezením nebo ztrátou
pohyblivosti

doplnit

Centrum psychologických služeb
213 s. r. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách

doplnit

Sdružení Podané ruce, o. s. 214 Vzdělávací centrum E. I. S.

Sebereflexe jako účinný nástroj pomáhajícího
pracovníka

vyhovuje

Sdružení Podané ruce, o. s. 215 Vzdělávací centrum I. E. S.

Práce s uživateli konopných drog v léčebných a
poradenských službách

vyhovuje

216 Inkano, o. s.

Standardy (sociálních služeb) v praxi - obecný
úvod

doplnit

217 Mgr. Helena Housová

Péče o seniory - pohled z druhé strany

doplnit

218 Mgr. Helena Housová

Péče a komunikace s uživateli se syndromem
demence

vyhovuje

219 Mgr. Helena Housová

Osobnost, potřeby a sebepoznání

zamítnout

220 Mgr. Helena Housová

Příčiny negativních jevů na pracovišti

Česká alzheimerovská
221 společnost

Bon Appetit! Radost z jídla v dlouhodobé péči

Česká alzheimerovská
222 společnost

Vedení případu - interprofesionální komunikace v
dlouhodobé péči

doplnit

Česká alzheimerovská
223 společnost

Druhy demence, detekce a léčba bolesti souvislosti zdravotního stavu a tzv. problémového
chování

doplnit

224 Bfz, o. p. s.

Komunikační dovednosti

doplnit

doplnit
zamítnout

225 Bfz, o. p. s.

Specifika sociální práce s cílovou skupinou senioři

doplnit

226 Bfz, o. p. s.

Etika v sociální práci

doplnit

227 Bfz, o. p. s.

Individuální plánování s klientem

228 Bfz, o. p. s.

Práce s klientem s poruchami hybnosti

vyhovuje

Asociace poskytovatelů
229 sociálních služeb ČR

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních
službách

vyhovuje

Asociace poskytovatelů
230 sociálních služeb ČR

Úvod do psychohygieny a syndromu vyhoření

vyhovuje

Asociace poskytovatelů
231 sociálních služeb ČR

Vedení a řízení pracovníků v sociálních službách

vyhovuje

Asociace poskytovatelů
232 sociálních služeb ČR

Úvod do efektivní komunikace a naslouchání

vyhovuje

Asociace poskytovatelů
233 sociálních služeb ČR

Základy komunikace s agresivním uživatelem
sociálních služeb

vyhovuje

Asociace poskytovatelů
234 sociálních služeb ČR

Aktivizační techniky v sociálních službách

vyhovuje

Institut Neslyšících pro
235 specializované vzdělávání, o. s.

Víkend s českým znakovým jazykem pro
tlumočníky - Počítače a technika

vyhovuje

236 Bc. Marcela Hauke

Úvod do standardů kvality v pečovatelských
službách

vyhovuje

Institut Neslyšících pro
237 specializované vzdělávání, o. s.

Víkend s českým znakovým jazykem pro
tlumočníky - Náboženství

vyhovuje

Institut Neslyšících pro
238 specializované vzdělávání, o. s.

Víkend s českým znakovým jazykem pro
tlumočníky - Zdravotnictví (porodnictví)

vyhovuje

239 Arcidiecézní charita Olomouc

Adaptační kurz pro nové pracovníky

zamítnout

240 Arcidiecézní charita Olomouc

Standardy kvality pro praxi

doplnit

241 Arcidiecézní charita Olomouc

Propojení standardů kvality a praxe

doplnit

242 Quip - Společnost pro změnu

Plánování zaměřené na člověka - úvod do tématu

doplnit

243 Quip - Společnost pro změnu

Případové konference zaměřené na člověka

doplnit

REMEDIUM Praha občanské
244 sdružení

Komplexní krizová intervence

doplnit

245 Liga vozíčkářů

Sociální zabezpečení osob se zdravotním
postižením v ČR včetně zaměstnávání

doplnit

246 PERSONA GRATA , v. o. s.

Pracovník v sociálních službách

doplnit

Centrum pro rozvoj péče o
247 duševní zdraví

doplnit

vyhovuje

248 Společnost pro ranou péči

Kurz práce s rodinou v rané péči

doplnit

249 Společnost pro ranou péči

Individuální plánování

doplnit

CARITAS - Vyšší odborná škola
250 sociální Olomouc

Nejčastější dilemata sociální práce s cílovou
skupinou cizinci a azylanti a jejich řešení

vyhovuje

CARITAS - Vyšší odborná škola
251 sociální Olomouc

Úvod do sociální práce s cizinci - interaktivní
seminář

vyhovuje

CARITAS - Vyšší odborná škola
252 sociální Olomouc

Spirituální kompetence sociálního pracovníka

vyhovuje

CARITAS - Vyšší odborná škola
253 sociální Olomouc

Zvládání jazykové a kulturní bariéry při práci s
klienty z cizích zemí

vyhovuje

CARITAS - Vyšší odborná škola
254 sociální Olomouc

Specifika práce s klienty cizinci v kontextu
vybraných standardů sociální práce

vyhovuje

Jihočeská univerzita v Českých
255 Budějovicích Teologická fakulta

vyhovuje

Jihočeská univerzita v Českých
256 Budějovicích Teologická fakulta

Poslání charity

doplnit

Jihočeská univerzita v Českých
257 Budějovicích Teologická fakulta

Sociální práce tváří v tvář utrpení a smrti

doplnit

Jihočeská univerzita v Českých
258 Budějovicích Teologická fakulta

Vztah jako základ charitativní práce

doplnit

Jihočeská univerzita v Českých
259 Budějovicích Teologická fakulta

Křesťanská sociální práce jako součást pastorace

doplnit

260 ECC Academia, s. r. o.

Zvládání jednání osoby, které je poskytována
sociální služba

doplnit

261 ECC Academia, s. r. o.

Základy sociálního poradenství

doplnit

262 ECC Academia, s. r. o.

Základy prevence vzniku závislosti osob na
sociální službě

doplnit

263 ECC Academia, s. r. o.

Základní kurz individualizace sociálních služeb

doplnit

264 ECC Academia, s. r. o.

Základní kurz - problematika lidských práv v
sociálních službách

doplnit

265 ECC Academia, s. r. o.

Úvod do sociální psychologie pro pomáhající
profese

doplnit

266 ECC Academia, s. r. o.

Úvod do metodologie implementace standardů
kvality

doplnit

267 ECC Academia, s. r. o.

Úvod do etiky v sociálních službách, syndrom
vyhoření a jeho prevence

doplnit

268 ECC Academia, s. r. o.

Sociálně právní minimum pro pracovníky
pomáhajících profesí

doplnit

269 ECC Academia, s. r. o.

Sexualita, partnerství, rodičovství a sociální
vztahy osob s postižením

doplnit

270 ECC Academia, s. r. o.

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby

doplnit

271 ECC Academia, s. r. o.

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým je
poskytována sociální služba

doplnit

272 ECC Academia, s. r. o.

Metody alternativní komunikace se seniory a
osobami se zdravotním postižením

doplnit

273 ECC Academia, s. r. o.

Komunikační dovednosti pro pracovníky
pomáhajících profesí

doplnit

274 ECC Academia, s. r. o.

Komunikace s podřízenými

doplnit

275 ECC Academia, s. r. o.

Jak zvládat konflikty?

doplnit

276 ECC Academia, s. r. o.

Jak se úspěšně bránit manipulaci?

doplnit

277 ECC Academia, s. r. o.

Inkluzivní přístupy v sociálních službách

doplnit

278 ECC Academia, s. r. o.

Etika v práci s uživateli sociálních služeb

doplnit

279 ECC Academia, s. r. o.

Efektivní vedení porad

doplnit

280 ECC Academia, s. r. o.

Efektivní motivace podřízených

doplnit

281 ECC Academia, s. r. o.

Efektivní komunikace

doplnit

282 ECC Academia, s. r. o.

Arteterapie pro pomáhající profese

doplnit

Občanské sdružení na pomoc
zdravotně postiženým LIPKA 283 Centrum denních služeb

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

doplnit

Občanské sdružení na pomoc
zdravotně postiženým LIPKA 284 Centrum denních služeb

Komunikační dovednosti

doplnit

Občanské sdružení na pomoc
zdravotně postiženým LIPKA 285 Centrum denních služeb

Krizová intervence

doplnit

Občanské sdružení na pomoc
zdravotně postiženým LIPKA 286 Centrum denních služeb

Kvalita sociálních služeb

doplnit

Mgr. Viera Šimkovičová 287 Paradox
Mgr. Viera Šimkovičová 288 Paradox

nehodnotí se
Využitie minimálnych signálov v práci s klientom

289 Občanské sdružení Madio
290 Občanské sdružení Madio

nehodnotí se
vyhovuje

Asertivní techniky jednání v sociálních službách

Občanské sdružení na pomoc
zdravotně postiženým LIPKA 291 Centrum denních služeb

doplnit

vyhovuje

292 ECC Academia, s. r. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách

vyhovuje

293 Komuniké, o. p. s.

Rozhovor s klientem I. - Rozhovory zaměřené na
řešení a správně formulované cíle

vyhovuje

294 Komuniké, o. p. s.

Nefarmakologické přístupy ke klientům s demencí

vyhovuje

295 Komuniké, o. p. s.

Rozdíly mezi demencí a Alzheimerovou nemocí v
oblasti péče o klienty

vyhovuje

296 Komuniké, o. p. s.

Možnosti v aktivizaci imobilních klientů

vyhovuje

297 Komuniké, o. p. s.

Timemanagement aneb Mít vše hotovo

vyhovuje

298 Komuniké, o. p. s.

Vedení týmu v praxi

vyhovuje

PhDr. Marie Hermanová 299 CURATIO

Komunikace s afektivním a psychotickým klientem

vyhovuje

300 Bfz o.p.s.

Pracovník v sociálních službách (se zaměřením
na práci se seniory)

vyhovuje

301 Štěpánka Sekerková Ticová

Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná
péče

vyhovuje

Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané na
řádném zasedání dne 28.6. 2012

Č.

Název instituce

Název programu

Změna/doplnění

Hodnocení

1

NOVEKO 96, spol. s
r.o.

Nový občanský zákoník - nové
rodinné právo

doplnění

vyhovuje

2

PhDr. Václava
Hořavová

Ústavní péče a pěstounská
péče na přechodnou dobu úvod do problematiky

doplnění

vyhovuje

3

PhDr. Václava
Hořavová

Dítě jako pachatel nebo svědek
trestného činu

doplnění

vyhovuje

4

Karel Štefl

Poznej sám sebe I. sebezkušenostní výcvik

doplnění

vyhovuje

5

Karel Štefl

Poznej sám sebe II. sebezkušenostní výcvik

doplnění

vyhovuje

6

Karel Štefl

Poznej sám sebe III. sebezkušenostní výcvik

doplnění

vyhovuje

7

KOMENIUM CZ,
s.r.o.

doplnění

vyhovuje

8

KOMENIUM CZ,
s.r.o.

Smyslová aktivizace uživatelů
sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

9

Agentura Slavíčková
s.r.o.

Úvod do psychologie stárnutí,
stáří

doplnění

vyhovuje

10

Agentura Slavíčková
s.r.o.

Úvod do ochrany práv osob

doplnění

vyhovuje

11

Proutek, občanské
sdružení

Praktická škola managementu
v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

12

Proutek, občanské
sdružení

Škola rozvoje dovedností
sociálního pracovníka

doplnění

vyhovuje

13

Quip, společnost pro
změnu

Bazální stimulace - Základní
kurz

doplnění

vyhovuje

14

Quip, společnost pro
změnu

Bazální stimulace - nástavbový
kurz

doplnění

vyhovuje

Bfz, o. p. s.

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

doplnění

vyhovuje

15

16

Bfz, o. p. s.

SQ 14 - Nouzové a havarijní
situace

doplnění

vyhovuje

17

Bfz, o. p. s.

SQ 15 - Zvyšování kvality
poskytované služby

doplnění

vyhovuje

18

Bfz, o. p. s.

SQ 7 - Stížnosti na kvalitu nebo
způsob poskytování sociálních
služeb

doplnění

vyhovuje

19

Bfz, o. p. s.

Provozní standardy kvality

doplnění

vyhovuje

20

Bfz, o. p. s.

Rozvoj pečovatelských
dovedností

doplnění

vyhovuje

21

Bfz, o. p. s.

Prevence zdravotních rizik při
výkonu sociální práce

doplnění

vyhovuje

22

Bfz, o. p. s.

Dluhové poradenství pro
sociální pracovníky a
pracovníky v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

23

Darmoděj o.s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

24

PhDr. Václava
Hořavová

Nové rodinné právo v
občanském zákoníku

doplnění

vyhovuje

25

Střední škola
sociální
PERSPEKTIVA a
Vyšší odborná škola
s.r.o.

doplnění

vyhovuje

26

Střední škola
sociální
PERSPEKTIVA a
Vyšší odborná škola
s.r.o.

doplnění

vyhovuje

27

TRIADA Poradenské centrum Rodinný sociální asistent

doplnění

vyhovuje

28

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

Druhy zdravotního postižení

doplnění

vyhovuje

29

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

Druhy zdravotního postižení 2

doplnění

vyhovuje

30

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

Pozitivní a negativní myšlení ve
vztahu ke zdraví psychosomatika

doplnění

vyhovuje

31

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

Manažerské metody pro střední
management a pracovníky
sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

Komuniké, o.p.s.

Základy sebeobrany v terénu pro pracovníky pomáhajících
profesí

doplnění

vyhovuje

32

Základy krizové intervence

33

Středočeský
vzdělávací institut
Akademie J. A.
Komenského

Poskytování dávek pro osoby
se zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

34

Středočeský
vzdělávací institut
Akademie J. A.
Komenského

Aplikace zákona o pomoci v
hmotné nouzi

doplnění

vyhovuje

35

Středočeský
vzdělávací institut
Akademie J. A.
Komenského

Aplikace zákona o sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

36

Středočeský
vzdělávací institut
Akademie J. A.
Komenského

Sociální zabezpečení osob
migrujících v rámci EU

doplnění

vyhovuje

37

Svaz postižených
civilizačními
chorobami c České
Republice, o.s.

doplnění

vyhovuje

38

Svaz postižených
civilizačními
chorobami c České
Republice, o.s.

Rozvoj kognitivních funkcí,
trénování paměti a využití
pohybu

doplnění

vyhovuje

39

Modrá linka, o.s.

Právní minimum pro
pomáhající profese v oblasti
občanského, rodinného a
trestního práva

doplnění

vyhovuje

40

Svaz postižených
civilizačními
chorobami c České
Republice, o.s.

Zákon o sociálních službách a
jeho prováděcí předpisy s
přihlédnutím ke změnám
platným od 1.1.2012

doplnění

vyhovuje

41

Svaz postižených
civilizačními
chorobami c České
Republice, o.s.

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

doplnění

vyhovuje

42

Svaz postižených
civilizačními
chorobami c České
Republice, o.s.

Nový občanský zákoník a
neziskový sektor

doplnění

vyhovuje

43

Svaz postižených
civilizačními
chorobami c České
Republice, 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.

doplnění

vyhovuje

44

Bezpečná zařízení sociálních
služeb I - zdravotní a
hygienická rizika v pobytových
PRO RESCUE o.p.s. zařízeních sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

45

Pracovnice/pracovník v
Republikové centrum sociálních službách s
vzdělávání, s.r.o.
evropským certifikátem

doplnění

vyhovuje

46

EUFORALL, o. s.

doplnění

vyhovuje

EUFORALL, o. s.

Poradenské dovednosti v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

48

EUFORALL, o. s.

Základní nástroje řízení
lidských zdrojů v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

49

Mgr. Martina
Stehlíková

Reminiscence seniorů v
sociálních zařízeních

doplnění

vyhovuje

50

PROFIMA
EFFECTIVE, s. r. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

51

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

Dávky pro osoby se zdravotním
postižením

doplnění

vyhovuje

52

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

Druhy zdravotního postižení I.

doplnění

vyhovuje

53

Institut Bernarda
Bolzana v.o.s.

Druhy zdravotního postiženi II.

doplnění

vyhovuje

54

MAVO, s.r.o.

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

doplnění

vyhovuje

55

Česká komora
tlumočníků
znakového jazyka, o. Praktický kurz znakované
s.
češtiny pro transliterátory

doplnění

vyhovuje

56

Česká komora
tlumočníků
znakového jazyka, o. Praktický kurz odezírání pro
s.
vizualizátory mluvené češtiny

doplnění

vyhovuje

57

Česká komora
tlumočníků
Praktický kurz pro
znakového jazyka, o. transliterátory znakové češtiny
s.
zaměřený na sebereflexi

doplnění

vyhovuje

58

Česká komora
tlumočníků
Praktický kurz pro vizualizátory
znakového jazyka, o. mluvené češtiny zaměřený na
s.
sebereflexi

doplnění

vyhovuje

59

Vzdělávání managementu
Asociace
pobytových zařízení sociálních
poskytovatelů
služeb - Profesionální a etické
sociálních služeb ČR kodexy

doplnění

vyhovuje

60

Asociace
Vzdělávání managementu
poskytovatelů
pobytových zařízení sociálních
sociálních služeb ČR služeb - Rozvoj lidských zdrojů

doplnění

vyhovuje

61

Vzdělávání managementu
Asociace
pobytových zařízení sociálních
poskytovatelů
služeb - Dlouhodobá péče o
sociálních služeb ČR seniory

doplnění

vyhovuje

62

Vzdělávání managementu
Asociace
pobytových zařízení sociálních
poskytovatelů
služeb - Dlouhodobá péče o
sociálních služeb ČR seniory

doplnění

vyhovuje

63

Asociace
Vzdělávání managementu
poskytovatelů
pobytových zařízení sociálních
sociálních služeb ČR služeb - Management kvality

doplnění

vyhovuje

64

Vzdělávání managementu
Asociace
pobytových zařízení sociálních
poskytovatelů
služeb - Obchodní a finanční
sociálních služeb ČR management

doplnění

vyhovuje

47

65

Vzdělávání managementu
Asociace
pobytových zařízení sociálních
poskytovatelů
služeb - Strategický
sociálních služeb ČR management

doplnění

vyhovuje

66

Asociace
Vzdělávání managementu
poskytovatelů
pobytových zařízení sociálních
sociálních služeb ČR služeb - Rozvoj organizace

doplnění

vyhovuje

67

Vzdělávání managementu
Asociace
pobytových zařízení sociálních
poskytovatelů
služeb – Vedení lidí a
sociálních služeb ČR komunikace

doplnění

vyhovuje

68

EDUCO CENTRUM,
s. r. o.

Výcvik v individuálním
plánování

doplnění

vyhovuje

69

Národní vzdělávací
fond, o. p. s.

Základní kurz pro klíčové
pracovníky

doplnění

vyhovuje

70

Společnost
sociálních
pracovníků ČR

Vzdělávací program pro získání
kvalifikace - pracovník v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

71

FUERTOS

Jak eliminovat stres a
předcházet syndromu vyhoření

doplnění

vyhovuje

72

FUERTOS

Standardy kvality sociálních
služeb č. 3 - 5 v praxi

doplnění

vyhovuje

73

Český červený kříž,
oblastní spolek

doplnění

vyhovuje

74

Český červený kříž,
oblastní spolek

doplnění

vyhovuje

75

Specifika sociální komunikace
Mgr. Kamila Hronová se seniory

doplnění

vyhovuje

76

Sebepoznání jako cesta k
Mgr. Kamila Hronová pochopení druhých

doplnění

vyhovuje

Magdaléna Bardová

K6 Individuální přístup při
uspokojování základních a
vyšších psychosociálních
potřeb uživatelů sociálních
služeb

doplnění

vyhovuje

78

Magdaléna Bardová

K5 Individuální přístup k
uživateli sociálních služeb a
jeho specifika

doplnění

vyhovuje

79

Kvalifikační a
personální agentura,
o. p. s

Práce s imobilním klientem

doplnění

vyhovuje

80

Kvalifikační a
personální agentura,
o. p. s

Úvod do problematiky stárnutí
a koncept důstojného stáří

doplnění

vyhovuje

81

EDUCO CENTRUM,
s. r. o.

Základní techniky vedení lidí,
motivace a týmová spolupráce

doplnění

vyhovuje

82

EDUCO CENTRUM,
s. r. o.

Desatero pro manažera v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

83

EDUCO CENTRUM,
s. r. o.

Personální minimum pro
vedoucí pracovníky v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

84

o. s. Společnou
cestou

Úvod do problematiky exekucí

doplnění

vyhovuje

77

Pracovník v sociálních
službách

85

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

Analýza potřeb a stanovení cílů
uživatele v rámci individuálního
plánování (Tvorba
individuálního plánu)

doplnění

vyhovuje

86

Institut Neslyšících
pro specializované
vzdělávání, o. s.

Víkend s českým znakovým
jazykem pro tlumočníky Fotografování

doplnění

vyhovuje

87

Institut Neslyšících
pro specializované
vzdělávání, o. s.

Víkend s českým znakovým
jazykem pro tlumočníky Moravské varianty znaků

doplnění

vyhovuje

88

Institut Neslyšících
pro specializované
vzdělávání, o. s.

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

doplnění

vyhovuje

89

Most k životu o. p. s.

Péče o klienty s inkontinencí

doplnění

vyhovuje

90

Most k životu o. p. s.

Asertivita a empatie v pracovní
praxi

doplnění

vyhovuje

91

Most k životu o. p. s.

Základy asertivity a empatie v
pracovní praxi

doplnění

vyhovuje

92

Komuniké, o.p.s.

Úvod do problematiky systému
podpory pro osoby se
zdravotním postižením

doplnění

vyhovuje

93

Komuniké, o.p.s.

Základy krizové intervence

doplnění

vyhovuje

94

Prácheňské
sanatorium, o. p. s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

doplnění

vyhovuje

95

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

Role klíčového pracovníka v
sociálních službách

doplnění

vyhovuje

96

Diecézní charita
ostravsko-opavská

Sociální zabezpečení - vybrané
kapitoly

doplnění

vyhovuje

97

Diecézní charita
ostravsko-opavská

Komunikace a naslouchání

doplnění

vyhovuje

98

SANEK, s. r. o.

PR a fundraising v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

99

REMEDIUM Praha
občanské sdružení

Telefonická krizová intervence

doplnění

vyhovuje

REMEDIUM Praha
100 občanské sdružení

Krizová intervence

doplnění

vyhovuje

ČAS Kontaktní
101 Práce. o.s.

Umění rozhovoru

doplnění

vyhovuje

ČAS Kontaktní
102 Práce. o.s.

Jak vést malý tým

doplnění

vyhovuje

Mgr. Helena
103 Housová

Úloha supervize v sociálních
službách

doplnění

vyhovuje

O-K (občanské
104 sdružení)

Mlčenlivost při poskytování
sociálních služeb -povinnosti
poskytovatelů sociálních služeb

doplnění

vyhovuje

105 Sdružení CREATIO

Základy pro praktické použití
modelu individuální práce se
seniory podle prof. Moniky
Krohwinkelové AEDL/ABEDL
13

doplnění

vyhovuje

106 Benepal, a. s.

Péče o smrt a problematika
umírání v konceptu práce
sociálních pracovníků

doplnění

vyhovuje

107 Benepal, a.s.

Problematika lhaní v dětství a
dospívání

doplnění

vyhovuje

NOVEKO 96, spol. s
108 r.o.

Nový občanský zákoník - nové
rodinné právo I.část

doplnění

vyhovuje

109 Zahrada 2000 o.s.

Úvod do problematiky práce s
nespolupracujícími klienty

doplnění

vyhovuje

SKP-CENTRUM, o.
110 p. s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách
vykonávajících přímou
obslužnou péči a
pečovatelskou činnost

SKP-CENTRUM, o.
111 p. s.

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách
vykonávajících základní
výchovnou nepedagogickou
činnost

INSTAND o.s.,
institut pro podporu
vzdělávání a rozvoj
kvality ve veřejných
112 službách

Poslání a cíle, jednání se
zájemcem o službu,
individuální plánování

doplnění lektorů:Linda Bizzarriová ,
Vlasta Doušková
vyhovuje

doplnění lektorů:Linda Bizzarriová
vyhovuje

doplnění lektora: Milena Tomášková
vyhovuje

Střední zdravotnická
škola a Vyšší
odborná škola
zdravotnická
113 Nymburk

Pracovník v sociálních
službách

SCA Hygiene
114 Products, s.r.o.

Management inkontinence

Národní vzdělávací
115 fond, o. p. s.

Standardy v kostce - úvod

doplnění lektora: Eva Holečková

116 Benepal, a. s.

Individuální plánování v praxi
terénních, ambulantních a
pobytových sociálních služeb

doplnění lektora: Eva Holečková

117 Benepal, a. s.

Úvod do problematiky ochrany
lidských práv osob a střetů
zájmů v praxi sociálních služeb

118 Benepal, a. s.

Jak uspět při inspekci kvality v
sociálních službách

doplnění lektora: Eva Holečková

doplnění lektora: Eva Holečková

119 Benepal, a. s.

Úvod do problematiky
supervize a intervize využitelné
v praxi pracovníků sociálních
služeb

120 Benepal, a. s.

Sociální práce v praxi
poskytovatelů sociálních služeb

doplnění lektorů: Hana Kuncová,
Martina Kučerová
vyhovuje
doplnění lektora: Michaela Hozáková
doplnění lektora Martin Haicl

vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje
doplnění lektora: Eva Holečková
vyhovuje

Sdružení Podané
ruce, o. s. Vzdělávací centrum
121 I. E. S.

Týmová práce a syndrom
vyhoření v kontextu sociálních
služeb

doplnění lektora: Šárka
Licehammerová
vyhovuje

Sdružení Podané
ruce, o. s. Vzdělávací centrum
122 I. E. S.

Manažerská komunikace I.

Sdružení Podané
ruce, o. s. Vzdělávací centrum
123 I. E. S.

Etnická specifika Romů,
metody a techniky práce s nimi

Sdružení Podané
ruce, o. s. Vzdělávací centrum
124 I. E. S.

Kvalifikační multidisciplinární
kurz pro pracovníky v
sociálních službách se
zaměřením na adiktologii

změna garanta: Martin Boxan

125 Marie Hronová

Individuální plánování průběhu
sociální služby

doplnění lektora: Marika Krejčí

EDUCO CENTRUM,
126 s. r. o.

Facilitace v procesu řízené
diskuze

doplnění lektora: Sabina Nováková

127 K-system.CZ, s.r.o.

Pracovník v sociálních
službách se zaměřením na
přímou obslužnou péči

doplnění garanta:B. Dolejská,
doplnění lektorů: B.Dolejská,
P.Nečasová, I.Valsová, L.Černá

vyhovuje

128 K-system.CZ, s.r.o.

Pracovník v sociálních
službách

doplnění garanta:B. Dolejská,
doplnění lektorů: B.Dolejská,
P.Nečasová, I.Valsová, L.Černá

vyhovuje

PROFIMA
129 EFFECTIVE, s.r.o.

Komunikace s problémovými
klienty

doplnění lektorky: S. Gabrielová

PROFIMA
130 EFFECTIVE, s.r.o.

Profesní a krizová komunikace
v sociálních službách

doplnění lektorky: S. Gabrielová

PROFIMA
131 EFFECTIVE, s.r.o.

Práce s klientem s rizikem
chování

doplnění lektorky: S. Gabrielová

PROFIMA
132 EFFECTIVE, s.r.o.

Komunikace s nemocnými a s
osobami se zdravotním
postižením

doplnění lektorky: S. Gabrielová

PROFIMA
133 EFFECTIVE, s.r.o.

Úvod do problematiky
psychiatrického minima

doplnění lektorky: R. Otevřelová

Mgr. Martina
Stehlíková Schola
134 Medica

Základy první pomoci v
zařízeních sociální péče

doplnění lektorky: J. Slaná

Mgr. Martina
Stehlíková Schola
135 Medica

Základní pečovatelské úkony v
paliativní péči u klientů v
zařízeních sociální péče

Sociální agentura,
136 o.s.

Standard kvality č. 11, 12, 13
Místní a časová dostupnost
poskytované sociální služby;
Informovanost o poskytované
sociální službě; Prostředí a
podmínky

137 Petr Otáhal, s.r.o.

Ekonomická gramotnost

138 Komuniké, o.p.s.

Úvod do problematiky řešení
konfliktů a vyjednávání

139 Komuniké, o.p.s.

Terapeutické přístupy pro
klienty s demencí - validační
terapie reminiscenční terapie a
preterapie

doplnění lektora: Petr Škyřík
vyhovuje
doplnění lektora: Iva Pellarová
vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje
doplnění lektorky: J. Slaná
vyhovuje

doplnění lektorky: D. Francová
vyhovuje
doplnění lektorů: Z. Libišová
Svobodová, J. Bodár, R. Urmaničová

vyhovuje

doplnění lektorského týmu : Mgr.
Fojtíček, Bc. Tomancová, Mgr.
Jurečka

vyhovuje

doplnění lektorského týmu: Bc.
Tomancová, PhDr. Klevetová
vyhovuje

140 Komuniké, o.p.s.

Úvod do problematiky
pečovatelských úkonů v
paliativní péči

141 Komuniké, o.p.s.

Úvod do problematiky
komunikačních dovedností v
přímé práci s klientem

142 Komuniké, o.p.s.

Úvod do problematiky burn-out
aneb bráníme se syndromu
vyhoření

doplnění lektorského týmu : Bc.
Tomancová
vyhovuje
doplnění lektorského týmu : Bc.
Tomancová, PhDr. Šafránková, RNDr.
Hromadová, PhDr. Novosád
doplnění lektorského týmu : Mgr.
Fojtíček, Bc. Tomancová, PhDr.
Šafránková, PhDr. Novosád
vyhovuje
doplnění lektorského týmu : Mgr.
Kulichová,RNDr. Hromadová, PhDr.
Šafránková

143 Komuniké, o.p.s.

Základy aktivního naslouchání
v praxi

doplnění lektorského týmu : PhDr.
Novosád

144 Komuniké, o.p.s.

Základní možnosti v integraci
dětí se sociálním
znevýhodněním

dolpnění lektorského týmu : Mgr.
Jurečka, Mgr. Kulichová

145 Komuniké, o.p.s.

Manažerské minimum pro
vedoucí pracovníky v
sociálních službách

146 Komuniké, o.p.s.

Timemanagement, práce se
stresem

147 Komuniké, o.p.s.

Rozhovor s klientem II. Škály a
otázky

148 Komuniké, o.p.s.

Úvod do problematiky
individuálního plánování v praxi
včetně zaměření na ochranu
uživatele

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje
doplnění lektorského týmu : Mgr.
Burečka, Mgr. Kulichová,Mgr.
Žáčková
doplnění lektorského týmu: RNDr.
Hromádková, PhDr.Šafránková, PhDr.
Novosád

vyhovuje

vyhovuje

doplnění lektorského týmu: Mgr.
Fojtíček, Bc. Tomancová, Mgr.
Bradová
vyhovuje

149 Komuniké, o.p.s.

Rozhovor s klientem I. rozhovory zaměření na řešení
a správně formulované cíle

doplnění lektorského týmu : RNDr.
Hromadová, PhDr. Šafránková, PhDr.
Novosád

vyhovuje

150 Komuniké, o.p.s.

Základy komunikace a
interakce s lidmi se zdravotním
postižením I.

doplnění lektorského týmu:PhDr.
Šafránková, PhDr. Novosád, PhDr.
Filipová

vyhovuje

Základy speciální pedagogiky

doplnění lektorského týmu : PhDr.
Šafránková, PhDr. Filipová

vyhovuje

152 Komuniké, o.p.s.

Úvod do specifických potřeb
osob seniorského věku

doplnění lektorského týmu : Bc.
Tomancová, Mgr. Žáčková, PhDr.
Novosád

vyhovuje

153 Komuniké, o.p.s.

Jak na efektivní řízení - úvod
do oblasti řízení

151 Komuniké, o.p.s.

doplnění lektorského týmu: Bc.
Tomancová, Mgr. Kulichová

vyhovuje

154 Komuniké, o.p.s.

Účinné vedení týmu

doplnění lektorského týmu: Mgr.
Kulichová, Mgr. Jurečky

155 Komuniké, o.p.s.

Úvod do problematiky
individuálního plánování a
postavení klíčového pracovníka

doplnění lektorského týmu : Bc.
Tomancová, Mgr. Bradová, Mgr.
Jurečka

vyhovuje

156 Komuniké, o.p.s.

Osobnost managera a styl
řízení jako nástroje pro rozvoj
organizace

doplnění lektorského týmu : Bc.
Tomancová, Mgr. Jurečka, Mgr.
Kulichová

vyhovuje

doplnění lektorského týmu : Mgr.
Jurečka, Mgr. Kulichová

157 Komuniké, o.p.s.

Vedení nebo vůdcovství motivace jako nástroj rozvoje
pracovníka

vyhovuje

vyhovuje

158 Komuniké, o.p.s.
159 Komuniké, o.p.s.

Úvod do pomoci a kontroly v
práci pracovníka v
pomáhajících profesích, jako
forma vztahu pracovníka a
klienta
Edukace jako pomoc ve stáří

doplnění lektorského týmu : Mgr.
Žáčková, PhDr. Novosád,RNDr.
Hromadová
vyhovuje
doplnění lektorského týmu: PhDr.
Klevetová, Mgr. Žáčková

vyhovuje

doplnění lektorského týmu: Mgr.
Jurečka, Mgr. Kulichová, PhDr.
Šafránková, PNDr. Hromadová, PhDr.
Novosád

vyhovuje

160 Komuniké, o.p.s.

Základy asertivity v
pomáhajících profesích

161 Komuniké, o.p.s.

Zájem a osobní vztah - jeden z
nejúčinnějších léků při léčbě
bolesti ve stáří

doplnění lektora : Bc. Tomancová

162 Komuniké, o.p.s.

Rozdíly mezi demencí a
Alzheimerovou nemocí v
oblasti péče o klienty

163 Komuniké, o.p.s.

Nefarmakologické přístupy ke
klientům s demencí

doplnění lektora: PhDr. Klevetová

164 TSM, spol. s r. o.

Komunikace s nevidomým a
slabozrakým člověkem

doplnění

vyhovuje

165 Komuniké, o. p. s.

Individuální plánování v praxi u
osob s mentálním postižením

doplnění

vyhovuje

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
166 teologická

Metody práce s Biblí

doplnění

vyhovuje

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
167 teologická

Muzikoterapie pro celostní
rozvoj

doplnění

vyhovuje

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
168 teologická

Aplikace rodinného práva v
praxi sociálního pracovníka

doplnění

vyhovuje

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
169 teologická

Využití principů zážitkové
pedagogiky při práci s mládeží

doplnění

vyhovuje

Jabok - Vyšší
odborná škola
sociálně
pedagogická a
170 teologická

Vztah klienta a pomáhajícího

doplnění

vyhovuje

doplnění lektora : PhDr. Novosád
vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje

