Mpsv AKREDITOVANÝ (re) kvalifikační kurz PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - 184 hod. (64 hod. praxe + 120 hodin. teorie)
Praxe 64 hod. bude probíhat v zařízení (sociální službě - péče či prevence), kde účastník kurzu pracuje nebo v zařízení dle jeho volby
(domlouvá si sám) či v zařízení určeném lektorem (náležitosti k praxi pak zařizuje Mezioborové vzdělávání). Dokumenty pro praxi dodává MV.
Teorie 120 hod. bude probíhat v pronajaté učebně v Domově s pečovatelskou službou Astra,
na ul. Ivana Sekaniny 1812/16, Ostrava - Poruba 708 00.
https://mapy.cz/zakladni?x=18.1654568&y=49.8453822&z=17&source=firm&id=13189579
Výuka bude přes léto probíhat od 8 hod. do 18 hod., tzn. 10 hod. čistého času, což znamená 12 vyučovacích hodin + pauzy.
Dny výuky: pátky + soboty + 1 x neděle: 28.6., 29.6., 19.7., 20.7., 21.7., 9.8., 10.8., 30.8., 31.8., 7.9. 2019.
Cena kurzu: 6 500 Kč.
Výuka obsahuje 15 teoretických témat (daných zákonem č. 108/2006 Sb.), odučených v různém pořadí, teorie se prokládá praxí v soc. službách.
Absence povolená 2 dny + další dny absence si lze nahradit v jiném (podzimním) kurzu.
Z důvodu prázdninového kurzu se lze s účastníky první den výuky domluvit na úpravě dnů výuky kvůli možnosti čerpání dovolených.
Dny výuky:

Časy výuky:

28.6.2019

10:00 - 18:00

2. den

29.6.2019

8:00 - 18:00

3. den

19.7.2019

8:00 - 18:00

4. den

20.7.2019

8:00 - 18:00

5. den

21.7.2019

8:00 - 18:00

1. den

(10 vyuč. hod.)

(12 vyuč. hod.)

(12 vyuč. hod.)

(12 vyuč. hod.)

(12 vyuč. hod.)

Témata:
ÚVODNÍ DEN = informace k struktuřr výuky; převzetí materiálů - skript; úhrada za kurz (hotově nebo na Fa.);
podklady k praxím; atd.
1. téma = Základy ochrany zdraví. 2. téma = Sociálně právní minimum.
3. téma = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., Standardy kvality sociálních služeb.
4. téma = Metody sociální práce.
5. téma = Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost. Modul 12 = Prevence týrání a
zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.
6. téma = Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě.
7. téma = Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností.
7. téma = pokrač. Rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace.

Modul 11 = Krizová intervence. Modul 15 = Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky
psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění + základy výuky péče o domácnost.

6. den

9.8.2019

8:00 - 18:00

7. den

10.8.2019

8:00 - 18:00

8. den

30.8.2019

8:00 - 18:00

9. den

31.8.2019

8:00 - 18:00

7.9.2019

Modul 13 = Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a
život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.
08:00 - 18:00
(12 vyuč. hod.)
ZÁVĚREČNÉ TESTY písemné. Vyhodnocení testů + kontrola všech potřebných odevzdaných dokumentů.
PŘEDÁNÍ OSVĚDČENÍ.

10. den
(poslední den ukončení kurzu
s osvědčením)

(12 vyuč. hod.)

(12 vyuč. hod.)
(12 vyuč. hod.)
(12 vyuč. hod.)

8. téma = Úvod do psychologie, psychopatologie. 9. téma = Úvod do Somatologie.
10. téma = Úvod do problematiky zdravotního postižení.
Modul 14 = Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času.
Odevzdání seznamů s tipy na další dlouhodobé kurzy v oblasti aktivizačních, aj. technik.

Praxe musí být ukončená nejpozději 1 den před posledním teoretickým dnem kurzu a dokumenty, potvrzující vykonání praxe musí být odevzdané nejpozději
v den konání závěrečných zkoušek.
Kontakty: MEZIOBOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Mgr. Markéta Vaculová
Tel.: 731 406 570
Email: vaculova.marketa@seznam.cz
https://www.mezioborove-vzdelavani.cz/
Místo konání kurzu - jak se k nám dostanete:
vlakem - vystoupit na zastávce Ostrava Svinov.
pak autobusem ze Svinov mosty horní zastávka
do zastávky DUHA, autobusy č. 49, 48, 44, 40, 39.
Od Duhy cca. 3 - 5 min. pěšky k Dps Astra.
Autem od ul. 17.listopadu na ul. Průběžná,
pak na ulici Ivana Sekaniny (parkovišť mnoho).

