Příloha projektové žádosti „Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“

Klíčová 2
aktivita
Číslo
Název modulu
modulu
Možnosti podpory samostatnosti a
1
soběstačnosti klientů

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Stručný obsah vzdělávání
Porozumění a podpora klientům, možnosti podpory
sebeobsluhy v denním životě, funkční zhodnocení
nezávislosti klienta, faktory ovlivňující aktivity
denního života, sebepéči a soběstačnost klienta.
Onemocnění, která mohou způsobovat omezení
hybnosti a sebepéče, individuální plánování
s klientem a rozvoj autonomie nezávislosti, zapojení
klientů do běžného života. Sociálně právní
problematika autonomie klienta. Měřící a hodnotící
techniky nezávislosti klienta.

2

Zvládání agrese a asertivita v
sociálních službách

Verbální a neverbální komunikace, aktivní
naslouchání. Efektivní používání asertivity a řešení
mezilidských konfliktů a problémů, komunikační
chyby, základy řešení konfliktů. Směřování
komunikace k cíli, kontraktace zakázky s klientem,
přizpůsobení komunikace situačním faktorům.
Komunikační styly, praktické nácviky v kontextu
zvládání negativních emocí plynoucích z náročných
situací v kontaktu s klientem. Negociace a stanovení
kompromisů.

3

Aktivizační techniky, možnosti
terapií a volnočasových aktivit

Aktivizační programy a terapie v pomáhajících
profesích. Vztah klienta a terapeuta. Fyziologické a
psychologické determinanty aktivizace a terapií.
Aktuální trendy, možnosti a nástroje aktivizace.
Druhy aktivizačních a terapeutických technik a jejich
využití - taneční terapie, muzikoterapie, ergoterapie,
zooterapie, aromaterapie, biblioterapie, arteterapie,
dramaterapie, reminiscenční terapie atp. Animace
volnočasových aktivit.

4

Práce s klientem s demencí,
Alzheimerovou nemocí

Specifika práce a komunikace s lidmi s demencí,
Alzheimerovou nemocí. Projevy a změny chování,
stádia nemoci. Možnosti podpůrných terapií.
Verbální a neverbální komunikace, haptická
komunikace, přizpůsobení komunikace situačním
faktorům, aktivizace klienta, komunikační styly,
praktické nácviky a modelové situace. Hodnocení
kognitivních a funkčních schopností klienta. Potřeby
pečovatelů.

5

Manipulace s osobou s poruchou
hybnosti

Charakteristika základních poruch hybnosti, systém
péče o osoby s poruchou hybnosti v ČR. Diagnostika
osob s poruchou hybnosti. Imobilita, stupně
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imobility a specifika omezení, příčiny imobility,
projevy vybraných postižení, zásady bezpečné
manipulace. Polohování, specifika práce s klienty
s neurologickým a ortopedickým postižením,
prevence vzniku dekubitů, rehabilitace a
kompenzace. Nácviky vertikalizace, možnosti
stimulačních technik a aktivizací, podpora
muskulatury a látkové výměny. Sociální rehabilitace
osob s tělesným postižením.

6

Paliativní péče a setkávání se smrtí v
sociálních službách

Východiska, principy a možnosti paliativní péče.
Interdisciplinární řešení problematiky paliativní
péče. Psychický stav pacienta a možnosti sociální
péče. Druhy bolesti, možnosti zvládání a tlumení
bolesti, možnosti léčby, možnosti mírnění duševního
strádání, pacienti v terminálním stavu a zajištění
jejich plnohodnotného života. Fenomén smrti a
setkání se smrtí v pomáhajících profesích, reakce na
těžké životní situace, zvládaní zátěže, adaptivní
zvládání stresu, potřeby umírajícího, důstojnost péče.
Komunikace s příbuznými a jejich zapojení a
podpora. Duchovenská péče v specifických
pomáhajících profesích, možnosti a nástroje
duchovenské péče, komunikace mezi duchovním a
pracovníky sociální služby.

7

Zvládání stresu a prevence syndromu
vyhoření

Druhy stresu, stresové faktory, psychické a
fyziologické reakce na stres, nástroje zvládání stresu,
dlouhodobé zvládání stresu, techniky zvládání
zátěže, relaxační techniky, úzkost a deprese, emoce a
emoční stabilita. Význam problematiky syndromu
vyhoření pro práci v pomáhajících profesích,
fyzické, psychické a sociální symptomy syndromu
vyhoření, rizikové faktory, protektivní faktory a
metody prevence, metody sebereflexe.

8

Komunikace a interpersonální
dovednosti (e-learning)

E-learningový modul zakončený testem.
Komunikační dovednosti a techniky, emoční
inteligence a interpersonální dovednosti, specifika
verbální a nonverbální komunikace s klientem,
modelové situace a techniky kladení otázek, bariéry
v komunikaci a jejich překonávání, aktivní
naslouchání, možnosti zlepšení projevu a
poskytování zpětné vazby.
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Klíčová 3
aktivita
Číslo
Název modulu
modulu
Aktuální trendy v sociální
1
práci

Vzdělávání sociálních pracovníků
Stručný obsah vzdělávání
Aktuálními trendy v oblasti sociální práce a sociálních
intervencí v kontextu transformace a deinstitucionalizace
sociálních služeb a dalších procesních a obsahových změn
směřujících k individualizaci kontraktované služby
orientované na klienta. Tématika rozvoje, zkvalitnění a
udržitelnosti poskytovaných sociálních služeb.
Interdisciplinarita v systému sociálních služeb. Nové
metodické postupy s ohledem na komplexitu sociálních
situací.

2

Motivace klienta sociální
služby

Sociální komunikace a sociální aspekty motivace lidí.
Životní postoje a druhy motivace - vnější a vnitřní faktory
motivace. Potřeby jedince a jejich saturace, aspirace a
ambice. Stanovování cílů, práce s afirmacemi, adaptace na
změnu. Jak najít, co klienta motivuje, a jak s tím pracovat,
jak navázat vztah a jak ukončit poskytování služby.
Motivace kolektivu. Motivace vs. manipulace klienta.
Reflexe motivace v průběhu poskytování služeb. Respekt
k potřebám klienta. Pozitivní stanovení cílů a jejich
validace.

3

Hranice práce s klientem

Vymezení role pracovníka, limity této role. Stanovování
pravidel poskytování služby. Bezpečí pracovníka.
Překračování hranic a jejich vliv na úspěch práce
s klientem, rozlišení, hájení a prosazování profesních a
osobních hranic. Mapa silných a slabých stánek (pracovník/
klient). Limity a potřeby klientů a vztah pracovníka k nim,
objektivní a subjektivní limity klientů a jejich identifikace.
Syndrom vyhoření, psychohygiena, autorelaxační techniky,
základy empowermentu. Hranice a aktivizace klienta.
Řešení modelových situací a nácvik využití asertivity.

4

Individuální plánování
sociálních služeb

Základní principy individuálního přístupu k plánování
sociálních služeb. Plánování ve vztahu ke standardům
kvality sociálních služeb a požadavkům Zákona o
sociálních službách. Přání klienta a kontraktace sociálních
služeb, motivace klienta a vyjednávání o individuálním
plánu. Spolupráce s dalšími subjekty na plánování péče
(multidisciplinární přístup). Dynamika plánování. Ukázky
typů individuálních plánů a nástrojů. Praktický nácvik
formulace cílů a tvorby individuálního plánu. Plánování
sociálních služeb a vedení dokumentace.
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5

Možnosti terapií a aktivizace u
seniorů

Terapie a nástroje aktivizace u klientů seniorů. Prohloubení
základů komunikace – navázání kontaktu s klientem a
vedení dialogu. Podpůrné aktivizační techniky – osvojení
dovedností a zvýšení kompetencí.
Determinanty - psychologické, fyziologické, sociální.
Výběr vhodných technik. Aktuální trendy, možnosti a
nástroje aktivizace. Druhy aktivizačních a terapeutických
technik a jejich využití - taneční terapie, muzikoterapie,
ergoterapie, zooterapie, aromaterapie, biblioterapie,
arteterapie, dramaterapie, reminiscenční terapie atp.
Animace volnočasových aktivit. Kognitivní rehabilitace.
Nácvik dovedností, praktická cvičení.

6

Právo v praxi sociálních služeb E-learningový modul zakončený testem. Právo v praxi
(e-learning)
sociálních služeb. Práva a povinnosti uživatelů a
poskytovatelů sociální služby. Právní předpisy pro sociální
služby a právní úpravy poskytování sociálních služeb v ČR.
Veřejná služba a Etický kodex sociálního pracovníka.
Preventivní řešení situací možného porušení práv uživatelů;
prevence možných střetů zájmů. Vybrané procesy a otázky
z oblasti poskytování sociální péče a vztahů souvisejících.

Klíčová 4
aktivita
Číslo
Název modulu
modulu
Management, strategické
1
řízení změn a plánování

2

Implementace standardů
kvality

Vzdělávání vedoucích pracovníků/manažerů
Stručný obsah vzdělávání
Analýza situace, plánování a řízení v sektoru sociálních
služeb. Funkce managementu. Moderní styly řízení.
Strategické plánování, fáze strategického plánování.
Plánování strategických cílů, realizace, hodnocení a
kontrola. Transformace v sociálních službách,
implementace a řízení změn. Personální a ekonomické
nastavení nových služeb. Psychosociální dovednosti
manažera. Řízení změn – rámec, plán, realizace, rizika,
hodnocení. Proces změny. Styly řízení. Finanční řízení a
ekonomika sektoru sociálních služeb. Specifika řízení
lidských zdrojů v organizacích sociální oblasti. Systém
QMSS. Modelové situace z manažerské praxe.
Standardy kvality a nastavení procesů a metodických
postupů služeb v organizacích sociálního sektoru.
Rozvinutí základních znalosti z oblasti Standardů kvality,
důraz na oblast procedurálních standardů a na techniky
aktivního zapojení se do zpracování konkrétních
metodických pracovních postupů, sjednocení postupů.
Stanovení a naplňování kritérií při poskytování sociální
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služby. Reflexe každodenní praxe ve službě odkud
účastníci pocházejí a zapojení pracovníků dle úrovně jejich
kompetencí. Auto-evaluace nastavených standardů
v organizacích.

3

Ekonomika, finanční řízení a
public relations

Zdroje financování sociálních služeb, specifika financí
v sociální oblasti, finanční řízení a plánování, rozpočet,
ekonomika sektoru sociálních služeb. Vztah s veřejností,
mediální prezentace, publicita, nástroje public relations,
získávání zpětné vazby a obousměrnost komunikace,
sociální odpovědnost organizací, krizová komunikace,
udržení a zlepšení image organizace, interní PR, externí
PR.

4

Řízení lidských zdrojů a
hodnocení zaměstnanců

Specifika řízení lidských zdrojů v organizacích sociální
oblasti, aktuální trendy v personalistice. Řízení lidských
zdrojů v podmínkách transformace. Personální práce plánování lidských zdrojů, nábor, výběr a adaptační proces
zaměstnanců. Vedení, motivace a hodnocení zaměstnanců,
profesionální a kariérový rozvoj zaměstnanců, motivačně –
sociální programy, firemní kultura. Vzdělávání
zaměstnanců a tvorba profesních kompetencí. Personální
audit. Sociální klima, konflikty na pracovišti, prevence.

5

Posilování manažerských
dovedností

Osobnost a role manažera s důrazem na specifika
sociálních služeb a klíčové dovednosti a znalosti. Principy
a druhy manažerského řízení. Budování postoje vedoucího.
Struktura osobnosti manažera, silné a slabé stránky,
seberozvoj. Interpersonální kontakt, komunikační styly a
schopnosti - umění naslouchat, emoční inteligence.
Asertivita a řešení konfliktů na pracovišti, psychohygiena,
zátěžové situace, syndrom vyhoření, profesní etika, etický
kodex. Motivace jednotlivce a týmu. Vedení lidé dle cílů.
Kontrola a operativní řízení. Zásady zpětné vazby, sdílení
informací a delegování.

6

Právo v praxi sociálních služeb E-learningový modul zakončený testem. Právo v praxi
(e-learning)
z pohledu manažera sociálních služeb. Právo a legislativa
se zaměřením na transformaci sociálních služeb. Práva a
povinnosti uživatelů a poskytovatelů sociální služby.
Právní předpisy pro sociální služby a právní úpravy
poskytování sociálních služeb v ČR. Veřejná služba a
Etický kodex sociálního pracovníka. Preventivní řešení
situací možného porušení práv uživatelů; prevence
možných střetů zájmů. Vybrané procesy a otázky z oblasti
poskytování sociálních služeb se zaměřením na vedoucí
pracovníky.
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Klíčová 5
aktivita
Číslo
Název modulu
modulu
Možnosti podpory
1
samostatnosti a soběstačnosti
klientů

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků
Stručný obsah vzdělávání
Samostatnost a soběstačnost klienta (kontext transformace
a deinstitucionalizace sociálních služeb). Poskytování
podpory při získávání nebo prohlubování dovedností
potřebných k větší soběstačnosti a jejich uplatňování v
životě. Sociálně právní problematika autonomie klienta.
Individuální plánování s klientem a rozvoj autonomie
nezávislosti, zapojení klientů do běžného života.
Porozumění a podpora klientům, možnosti podpory
sebeobsluhy v denním životě. Podpora sebeobslužných
činností. Aktivity denního života, sebepéče a soběstačnost,
determinující faktory. Objektivní měřící a hodnotící
techniky, funkční zhodnocení nezávislosti klienta.
Onemocnění, která mohou způsobovat omezení hybnosti a
sebepéče.

2

Motivace klienta sociálních
služeb

Práce s motivací klienta. Vnější a vnitřní faktory motivace,
potřeby jedince a jejich saturace. Aspirace a ambice,
stanovování cílů, práce s afirmacemi, adaptace na změnu.
Motivace v pracovním procesu. Motivace klienta ke změně.
Motivace vs. manipulace klienta. Reflexe motivace a jejích
zdrojů v průběhu spolupráce. Práce s kazuistikami. Na
řešení orientovaný rozhovor, management změn
v rozhovoru, pomocné otázky. Motivace klienta
k využívání nových dostupných služeb. Respekt
k potřebám klienta, akceptace. Role rodiny při motivaci
klienta. Pozitivní stanovení cílů, validace. Motivační
intervence.

3

Individuální plánování sociální
služby

Základní principy individuálního přístupu v plánování v
kontextu terénních sociálních služeb a procesů
transformace v sociálních službách. Na klienta orientované
přístupy, řešení a služby. Plánování ve vztahu ke
standardům kvality sociálních služeb a požadavkům
Zákona o sociálních službách. Zjišťování přání klientů a
kontraktace sociálních služeb, motivace klienta a
vyjednávání o individuálním plánu. Spolupráce s dalšími
subjekty na plánování péče (multidisciplinární přístup).
Dynamika plánování. Ukázky typů individuálních plánů a
nástrojů. Praktický nácvik formulace cílů a tvorby
individuálního plánu. Plánování sociálních služeb a vedení
dokumentace. Chyby v individuálním plánování a kritéria
pro dobrý individuální plán.

4

Právo v praxi sociálních služeb Právo v praxi sociálních služeb s ohledem na terénní a
ambulantní služby. Vztahy, práva a povinnosti uživatelů a
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5

a ochrana práv klientů

poskytovatelů sociální služby. Právní předpisy pro sociální
služby a právní úpravy poskytování sociálních služeb v ČR.
Ochrana práv klientů služby v rámci standardů kvality.
Veřejná služba a Etický kodex sociálního pracovníka.
Mechanismy prevence porušování práv klientů při
poskytování sociální služby, prevence možných střetů
zájmů. Vybrané procesy a otázky z oblasti poskytování
sociální péče a vztahů souvisejících. Způsobilost k právním
úkonům.

Komunikace, asertivita a
interpersonální dovednosti (elearning)

E-learningový modul zakončený testem. Sociální percepce
a sociální inteligence. Specifika verbální a nonverbální
komunikace s klientem, modelové situace a techniky
kladení otázek, bariéry v komunikaci a jejich překonávání,
aktivní naslouchání, možnosti zlepšení projevu a
poskytování zpětné vazby. Emoční inteligence. Spolupráce
a týmová práce, řešení konfliktů. Na cíl orientovaný dialog,
kontraktace zakázky s klientem, přizpůsobení komunikace
situačním faktorům, komunikační styly. Negociace a
stanovení kompromisů. Správné podávání kritiky a
možnosti využití tzv. negativní motivace.

