OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO
PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

Metody; pomůcky

Obsah

Časová dotace
Počet výukových hodin
(1 výuková hodina = 45 min)

1. den
Úvod

Přednáška s diskuzí,
flipchart.

Úvod 45 min.
8 – 8.45 hod.

 seznámení s tématy kurzu,
harmonogramem, obsahovou strukturou,
lektory, zajištěním kurzu a formou ukončení
Výuka 45 min.

1. den
Základy ochrany zdraví
 Základy ochrany zdraví
 Bezpečnost při práci
 Ochrana veřejného zdraví

Přednáška s diskuzí,
flipchart, skupinová
diskuze.

8.45 – 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.

1. den
Sociálně právní minimum, . Úvod do
problematiky kvality v sociálních
službách, Zákon o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.
Legislativa a její praktická aplikace

30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
Přednáška s diskuzí,
flipchart, skupinová
diskuze.

 Pojmy hmotná nouze, základní sociální
dávky
 Legislativa využívaná v sociálních
službách
 Zákon o soc. službách č. 108/2006 Sb.

11.45 – 13.15 hod.
15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.

2. den
Úvod do problematiky kvality v sociálních
službách, Zákon o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.





Zákon o soc. službách č. 108/2006 Sb.
Pojmy ze zákona o sociálních službách
Typy služeb
Druhy sociálních zařízení poskytujících
sociální služby

Přednáška s diskuzí,
flipchart, skupinová
diskuze.

Výuka 1,5 hod.
8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.

2. den
Úvod do problematiky kvality v sociálních
službách, Standardy kvality sociálních
služeb (SQSS), vyhláška č. 505/2006.

Přednáška s diskuzí,
flipchart, powerpointová prezentace

Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.

 Vysvětlení nutnosti „kvality“ v sociálních
službách
 Význam a charakteristika jednotlivých
standardů – obecně
 Procedurální standardy

15 min. PAUZA

3. den

Výuka 1,5 hod.

Úvod do problematiky kvality v sociálních
službách, Standardy kvality sociálních
služeb (SQSS), vyhláška č. 505/2006.

13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.

Přednáška s diskuzí,
flipchart, powerpointová prezentace

8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.

 Personální standardy
 Provozní standardy
 Ošetřovatelské a pečovatelské standardy
pro péči o uživatele služeb
 Individuální plánování

Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.

30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
3. den
Metody sociální práce

Přednáška s diskuzí,
flipchart.

 Cíl sociální práce, přístupy, rozdíly
ambulantní, terénní práce a pobytových
služeb
 Kontakt a vymezení podmínek
 Intervence individuálně zaměřená,
intervence v rámci skupiny
 Hodnocení případu
4. den
Etika činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a důstojnost
 Osobní a profesionální předpoklady
sociální práce
 Etický kodex
 Odpovědnost vůči klientovi, kolegům,
profesi, společnosti
 Lidská práva – práva klientů, sociální
práva
 Multikulturní přístup, etická dilemata
4. den
Základy prevence vzniku závislosti osob na
soc. službě





Příznaky syndromu vyhoření
Dopady na pracovníka a uživatele
Prevence
Nácvik technik

Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.
15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.

Přednáška s diskuzí,
flipchart, skupinová
práce, rozbor
ukázkového příkladu,
zpětná vazba
účastníků.

Výuka 1,5 hod.
8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.

Prezentace; flipchart;
práce ve skupinách;
diskuze, řešení
případových studií ve
skupinkách.

Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.
15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.

5. den
Základy komunikace, rozvoj
komunikačních dovednosti
 Typy komunikace (verbální, neverbální)
 Verbální komunikace, chyby v komunikaci,
nešvary ve verbální komunikaci, haló efekt,
etiketizace, atd.

Přednáška; flipchart;
práce ve dvojicích –
nácvik; práce ve
skupině – diskuze na
zadaný klíčový
problém, řešení
problému.

Výuka 1,5 hod.
8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA

 Neverbální komunikace
 Nácvik komunikace s uživatelem

11.15 – 11.45 hod.

 Komunikace s neslyšícím, komunikace
s uživatelem se zrakovým postižením

11.45 – 13.15 hod.

Výuka 1,5 hod.

15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.
6. den
Typy komunikace s uživateli s postižením,
asertivita, metody alternativní
komunikace





Komunikace se seniory, dementními
Komunikace s mentálně retardovanými
Komunikace s klientem, rodinou, institucí
Komunikační bariéry, způsoby alternativní
komunikace (dle druhu postižení)
 Metody alternativní komunikace
 Základy asertivity
 Supervize

Přednáška; flipchart;
práce ve dvojicích –
nácvik; práce ve
skupině – diskuze na
zadaný klíčový
problém, řešení
problému.,

Výuka 1,5 hod.
8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.

6. den
Úvod do psychologie a psychopatologie
 Úvod do obecné psychologie, terminologie
 Psychologie – vývojová a
gerontopsychologie

Přednáška, powerpointová prezentace;
flipchart; diskuze;
diskuze ve skupinách;
skupinová práce na
příkladech z praxe.

15 min. PAUZA

Přednáška, powerpointová prezentace;
flipchart; diskuze;
diskuze ve skupinách;
skupinová práce na
příkladech z praxe.

Výuka 1,5 hod.

13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.

7. den
Úvod do psychologie a psychopatologie
 Rozdíl mezi normou a patologií
 Psychopatologie – definice, obecné dělení
 Typy psychiatrických diagnóz

8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 45 min.
9.45 – 10.30

7. den
Úvod do somatologie, první pomoc

Prezentace; flipchart;
power-pointová

Výuka 45 min.

 Úvod do somatologie
 Nauka o jednotlivých orgánech
 První pomoc – obecně

prezentace;
přednáška, diskuze o
dané problematice.

10. 30 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.
15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.

8. den
Úvod do somatologie, první pomoc
 První pomoc u konkrétních poranění a
diagnóz

Prezentace; flipchart;
power-pointová
prezentace;
přednáška, diskuze o
dané problematice.

Výuka 1,5 hod.
8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 45 min.
9.45 – 10.30
Výuka 45 min.

8. den
Úvod do problematiky zdravotního
postižení
 Rozdělení zdravotního postižení dle
lokality postižení (surdo, tyflo, oftalmo,
psycho a somatopedie)
 Choroby očí a uší (ophtalmo, tyflopedie a
surdopedie) a práce s těmito typy uživatelů
 Somatopedie – druhy tělesného postižení
a práce s těmito uživateli.

Přednáška, powerpointová prezentace,
práce ve skupinách,
diskuze, řešení
případových studií.

10.30 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.
15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.
Výuka 1,5 hod.

9. den
Úvod do problematiky zdravotního
postižení
 Psychopedie – mentální retardace, DS a
práce s těmito uživateli
 Další diagnózy – ADHD, autismus
 Demence, vč. Alzheimrovy demence
 Další diagnózy – Parkinsonova choroba,
diabetes mellitus, CMP, ISCHS, atd.

Přednáška, powerpointová prezentace,
práce ve skupinách,
diskuze, řešení
případových studií.

8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.
15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.

13.30 – 15 hod.
10. den
Krizová intervence





Cíle krizové intervence
Příklady krizových situací
Způsoby zvládání krizových situací
Řešení případových studií

Přednáška, powerpointová prezentace,
práce ve skupinách,
diskuze

Výuka 1,5 hod.
8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 45 min.
11.45 – 12.30

10. den
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým
jsou poskytovány soc. služby

Přednáška; flipchart,
řešení případových
studií, diskuze.

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým
jsou poskytovány soc. služby

12.30 – 13.15
15 min. PAUZA

 Psychosociální aspekty práce
pomáhajících profesí
 Trestní souvislosti
 Kompetence pracovníka v sociálních
službách
11. den

Výuka 45 min.

13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.

Přednáška; flipchart,
řešení případových
studií, diskuze.

Výuka 45 min.

Přednáška, powerpointová prezentace,
práce ve skupinách,
diskuze.

Výuka 45 min.

8 – 8.45 hod.

 Prevence týrání zneužívání
11. den
Zvládání jednání osoby, které je
poskytována soc. služba, jestliže toto
jednání ohrožuje její zdraví a život nebo
zdraví a život jiných fyzických osob,
včetně pravidel šetrné sebeobrany
 Typy ohrožujícího jednání

8.45 – 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.

30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
--------------------------------------- Slovní techniky
 Zdravotní techniky
-----------------------------------------

-----------------------Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.
--------------------------15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
----------------------------

Výuka 45 min.
 Způsoby šetrné sebeobrany

13.30 – 14.15
Výuka 45 min.

11. den
Vzdělávací a výchovné techniky, základy
pedagogiky volného času

Přednáška, powerpointová prezentace.

14.15 – 15

 Základy pedagogiky volného času
Výuka 1,5 hod.

12. den

8 - 9.30 hod.
Vzdělávací a výchovné techniky, základy
pedagogiky volného času

Přednáška, powerpointová prezentace.

15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 45 min.

 Volnočasové aktivity
 Posilování pracovních návyků
 Upevňování společenských návyků

9.45 – 10.30 hod.

Výuka 45 min.

12. den
Aktivizační techniky
 Co je to aktivizace, druhy a cíle aktivizace
 Aktivizační techniky
 Stručné informace o hipo, canis, muziko,
arteterapii
 Seznámení s jednotlivými technikami a
jejich využití dle typu klienta
 Praktický nácvik

Přednáška, diskuze,
práce ve skupinkách,
práce na zadaném
úkolu.

10.30 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.
15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.

13. den
Aktivizační techniky
 Praktický nácvik
 Základní informace o bazální stimulaci,
reminiscenční technice
13. den
Základy hygieny, úvod do problematiky
psychosociálních aspektů chronických
infekčních onemocnění

Přednáška, diskuze,
práce ve skupinkách,
práce na zadaném
úkolu.

8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.

Přednáška; flipchart;
praktické řešení
příkladů z praxe; práce
ve skupinách; diskuze;
nácvik technik.

 Hygiena – obecná pravidla
 Hygiena zdravotnických a sociálních
zařízení
 MRSA – prevence, hygienické mytí rukou
 Infekční onemocnění – druhy
 Izolace, karanténa, dezinfekce, sterilizace
13 .den

Výuka 1,5 hod.

Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.

Prezentace; flipchart;
praktické řešdní

15 min. PAUZA

Základy péče o domácnost
 Typy poskytovaných služeb v terénu
 Rozdíly v péči v Domě s pečovatelskou
službou a v pečovatelské službě
 Poskytování pečovatelské služby dle
zákona 108/2006 Sb.

příkladů z praxe,
skupinová práce,
diskuze.

 Úkony a ceník pečovatelské služby
 Druhy péče o klienta PS:
 Úklid domácnosti
 Vaření, podávání stravy
 Doprovod k lékaři, nákupy

Výuka 1,5 hod.
Prezentace; flipchart;
praktické řešdní
příkladů z praxe,
skupinová práce,
diskuze.

14. den
Základy péče o nemocné
 Obecné pojmy – biopsychosociální přístup
k uživatelům
 Posuzování soběstačnoti, testy ADL, aj.
 Nácvik soběstačnosti
 Hygienická péče o uživatele
 Inkontinence
 Hygienická péče o inkontinentní uživatele,
přebalování

Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15 hod.

14 .den
Základy péče o domácnost

13.15 – 13.30 hod.

8 - 9.30 hod.

15 min. PAUZA
Přednáška; flipchart;
praktické řešení
příkladů z praxe; práce
ve skupinách; diskuze;
nácvik technik.

9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.
15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 1,5 hod.
13.30 – 15

15. den
Základy péče o nemocné
 Dekubity
 Péče o klienta s dekubity, pravidla
polohování
 Pravidla převlékání, dezinfekce, stlaní
lůžka
 Stlaní lůžka s imobilním uživatelem
 Změny poloh nemocného – přesuny
z lůžka na křeslo, z křesla na WC, atd.
 Pečovatelská rehabilitace
 Výživa uživatele – diety, podávání stravy

Přednáška; flipchart;
praktické řešení
příkladů z praxe; práce
ve skupinách; diskuze;
nácvik technik.

Výuka 1,5 hod.
8 - 9.30 hod.
15 min. PAUZA
9.30 – 9.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
9.45 – 11.15 hod.
30 min. PAUZA
11.15 – 11.45 hod.
Výuka 1,5 hod.
11.45 – 13.15 hod.
15 min. PAUZA
13.15 – 13.30 hod.
Výuka 45 min.
13.30 – 14.15

15. den
Závěr

diskuse

Závěr 45 min.
14.15 – 15

 závěrečné shrnutí, zodpovězení dotazů,
diskuze, zopakování pravidel praxe.
16. – 20. den

30 hodin

Praxe v zařízení sociálních služeb

(5 dní po 6 hod.)

(Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem, Domov pro osoby se zdravotním
postižením, atd.)

Čas od – do bude
přispůsoben
harmonogramu
sociálního zařízení.

Celkový počet výukových hodin – celkový rozsah kurzu
Nezapočítává se časová dotace pro závěrečné hodnocení a zkoušky

150 hodin
(120 hodin teorie)
( 30 hodin praxe)

Mgr. Markéta Vaculová – multioborové vzdělávání

Podpis: .....................................................................
Mgr. Markéta Vaculová

