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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
nabízíme Vám informaci o komplexním vzdělávacím a tréninkovém
(re)kvalifikačním programu

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
resocializační pracovník / pracovnice (200 hodin)
Kurz je akreditován jako (re)kvalifikační program, akreditace MPSV ČR
udělena dne 26. 2. 2007 pod č.j. 200715921-222 podle § 37 vyhlášky
č. 05/2006 Sb. Držitelem akreditace pro realizaci programu a vydávání osvědčení
o rekvalifikaci je MUDr. František MATUŠKA.
Charakteristika a cíle (re)kvalifikačního programu
Program nabízí ucelené vzdělání a trénink pro pracovníky v oblasti
sociálních služeb. Cílem komplexního vzdělávacího, tréninkového
a zážitkového programu je nabídnout zájemcům o práci v sociálních
službách široké spektrum informací o profesionálním poskytování
sociálních služeb a práci s klienty i o problematice oblastí souvisejících, a to
nejen formou odborných přednášek a společných diskusí, ale především
formou aktivního – zážitkového – učení se a tréninku dovedností
nezbytných pro přímou práci s klienty, zejména vedení rozhovoru
zaměřeného na řešení problémů, dojednávání a kontraktování spolupráce
a pomoci, vytváření individuálních plánů péče a rozvoje apod. Součástí programu
je též práce s konkrétními případy (kasuistikami z praxe frekventantů)
a reflexe jejich profesionálního rozvoje v období trvání kurzu se
zaměřením na praktické využívání v kurzu získaných poznatků a dovedností a na
rozvoj dovedností reflexe a sebereflexe v procesu pomáhání.
Cílová skupina
Kurz je určen uchazečům o zaměstnání v oblasti sociální práce či
stávajícím pracovníkům sociálních služeb dosud nekvalifikovaným (či
nedostatečně kvalifikovaných) pro práci s klienty. Kurz je otevřen též všem
dalším zájemcům o danou problematiku. Rekvalifikační kurz je určen vždy
pro skupinu 10 - 20 účastníků.
Kritéria pro výběr účastníků
Vzdělání dle § 116 zákona o sociálních službách, věk 18 let a více, přijímací
pohovor s účastníkem či doporučení jeho zaměstnavatele, motivace k výkonu
povolání, způsobilost k právním úkonům, trestněprávní bezúhonnost.
Pracovní činnosti, pro které je prováděna rekvalifikace
Resocializační pracovník / pracovnice (dle znění § 112 zákona o
sociálních službách č. 108/2006 Sb.) provádí základní výchovnou
nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních
hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení
pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění
volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí
a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy,
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zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění osobní asistence.
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Seznam základních tématických okruhů kurzu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Úvod do hodnocení kvality v sociálních službách, standardy sociálních
služeb
Etické aspekty poskytování sociálních služeb, etický kodex
Systém komunitní péče
Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie pro pracovníky
soc. služeb
Základy ochrany zdraví, základy péče o nemocné, základy hygieny
Zdravotní postižení a z nich plynoucí handicapy – funkční hodnocení
Psychosociální aspekty chronických onemocnění
Sociálně právní minimum
Metody sociální práce
a.
Resocializace a rehabilitace (pracovní i psychosociální)
b.
Komunikační témata a téma vztahu „pomáhající profesionál –
klient“
c.
Práce s rodinou a spolupráce s rodinnými příslušníky klienta
d.
Základy intervencí a péče o prostředí klienta
e.
Základní orientace v problematice krizové intervence
f.
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociálních službách
Psychohygiena terapeuta
Supervizní semináře – práce s kasuistikami účastníků

Profil absolventa (re)kvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních
službách – resocializační pracovník / pracovnice“
Absolvent rekvalifikačního kurzu bude na bazální úrovni, odpovídající rozsahu
kurzu:
- rozumět činnostem používaným v rámci procesu poskytování sociálních
služeb
- schopen komunikovat a jednat s lidmi, vést rozhovor s klienty i s participu
jícími profesionály
- odlišovat své potřeby a potřeby klienta
- orientovat se na bazální úrovni v psychologii, psychopatologii, somatologii
a zdravovědě a první pomoci
- orientovat se v sociálně právní politice, umět klientovi zprostředkovat
potřebné informace, případně služby
- orientovat se v krizové situaci, v případě potřeby umět zprostředkovat
a zajistit odbornou pomoc
- umět plánovat a podporovat klientovu sociální nebo pracovní rehabilitaci
podle jeho individuálních potřeb (individuální rehabilitační plán)
- umět pracovat se skupinou klientů
- znát zdravotní a sociální síť v regionu, kde působí, bude umět získat přehled
o dalších službách
- umět přiměřeně kvalifikovaně informovat o otázkách sociální práce další
osoby
- schopen týmové práce, komunikace se spolupracujícími odborníky (lékař,
psycholog apod.), předávat jim informace a konzultovat s nimi průběh
rehabilitace a resocializace
- schopen využívat dalších forem profesionální podpory, jakými jsou výcvikové
programy, intervize a supervize

Lektoři a odborný garant programu
MUDr. František Matuška – odborný garant programu, Bc. Jana Pomajzlová
Pluhaříková, Mgr. Petra Meisnerová, Mgr. Veronika Jelenová, Mgr. Radka
Votavová, Mgr. Světlana Vrablecová
Rozsah a harmonogram programu
(Re)kvalifikační kurz v rozsahu 150 hodin, kurz probíhá formou třídenních
výcvikových setkání realizovaných ve frekvenci á 14 dní
Časový harmonogram výcvikového setkání:
1. den
10.00 – 18.00 hod. (s polední pauzou)
ostatní dny vždy
09.00 – 17.00 hod. (s polední pauzou)
Týdenní praxi (5 dní) v zařízení poskytujícím sociální služby absolvuje
účastník v průběhu kurzu či v návaznosti na kurz, a to dle vlastního výběru
a dojednání, nejdéle však do 3 měsíců po skončení výukové části kurzu. Poté, co
doloží potvrzení o absolvování stáže spolu s písemnou zprávou (reflexí) ze stáže,
získá nárok na vydání osvědčení o rekvalifikaci.
Místo konání programu
V&T institut Hermés Praha, Dykova 31, 101 00 Praha 10, vzhledem ke
kapacitě našich výcvikových prostor bude v případě vyššího počtu zájemců nežli
16 osob místo konání dle potřeb změněno a účastníkům včas oznámeno.
Počet účastníků v programu
Optimální počet účastníků je 10 – 16 osob, max. pak 20 osob v jednom
výcvikovém běhu. Min. počet účastníků je 6 osob.
Cena a způsob platby kurzovného
Základní cena (re)kvalifikačního kurzu: 8.000,- Kč / 1 osobu
Kurzovné je možné hradit buď přímou platbou v kanceláři Hermés Praha,
nebo bankovním převodem platby na účet vedený u Raiffeisen bank pod
číslem 166531653/5500, variabilní symbol - 6904262068, specifický symbol číslo faktury (u samoplátců rodné číslo), konstantní symbol - 0308 (vystavení
faktury, prosím, žádejte při přihlašování Vašich pracovníků na program).
Vzhledem k tomu, že se jedná o (re)kvalifikační kurz, je možné se obrátit též
na váš regionální úřad práce se žádostí o finanční podporu tohoto vašeho
vzdělávání. Ten není povinen vám kurzovné či jeho část uhradit, ale často se dá
s nimi o příspěvku, někdy i o plné úhradě, domluvit.

