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CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ V OBLASTI PÉČE O HANDICAPOVANÉ OSOBY II
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331

KVALIFIKAČNÍ KURZ
P R O P R A C O V N Í K Y V S O C I Á L N Í CH S L U Ž B Á CH
AKREDITACE MPSV Č. 2014/0905-PK

Kurz je určen osobám pečujícím o příjemce příspěvku na péči s trvalým bydlištěm mimo hlavní
město Prahu, které jsou nezaměstnané a mají zájem získat kvalifikaci pro výkon povolání pracovníka
v sociálních službách a využít ji při vlastním pracovním uplatnění.
Rozsah kurzu: 140 hodin teoretické výuky a výkon 30 hodin praxe.
Obsahová náplň kurzu:
Modul zaměřený na zdravotní postižení přináší v jednotlivých blocích strukturované informace o zrakovém,
sluchovém, mentálním a tělesném postižení. Přestože tento blok obsahuje oddíly zaměřené na děti a mládež
se zdravotním postižením (zejména oblast specifiky vzdělávání), získá absolvent v teoretické části obecné
informace o všech druzích zdravotního postižení týkající se zejména charakteristiky, typů a stupňů zdravotního
postižení a jeho dopadu na sociální integraci. Seznámí se s příslušnými kompenzačními a rehabilitačními
pomůckami vč. jejich praktického používání a se sociálními službami poskytovanými osobám se zdravotním
postižením. Součástí tohoto modulu jsou i specifika uplatňování ucelené rehabilitace a vedení domácnosti vč.
interaktivních seminářů realizovaných ve speciálních školách (pro zrakově a sluchově postižené v Praze), v
zařízení poskytujícím sociální služby osobám s mentální retardací a kombinovaným postižením (Domov Laguna
Psáry) a léčebně rehabilitační péče v Rehabilitačním ústavu Kladruby.
Modul věnovaný sociální práci přináší mj. informace o roli sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních
službách, o etice, kvalitě, standardech kvality sociálních služeb; zaměřuje se i na metody sociální práce vč.
realizace praktických cvičení.
Modul sociálně právního minima zahrnuje zejména základní informace o právních a prováděcích předpisech
souvisejících se sociální problematikou včetně praktických příkladů jejich užití v praxi.
Modul Problematika pracovního uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce a pracovní poradenství je
koncipován jako ucelený blok věnovaný specifikům získávání zaměstnání, uplatnění na trhu práce a udržení si
zaměstnání osobami se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným vč. praktické aplikace osvojených
poznatků.
Modul věnovaný psychologickým aspektům výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách seznámí
účastníky se základními pojmy vývojové a sociální psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie.
Věnuje se mj. problematice psychologie handicapu, vlivu narození postiženého dítěte na rodinu a prevenci týrání
a zneužívání osob se ZP.
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Modul základy somatologie, ochrany zdraví a péče o nemocné seznámí posluchače s tělem a jeho
funkcemi, vymezí funkci ošetřovatelství, seznámí se základy hygieny a péče o zdraví a dalšími oblastmi.
Součástí modulu je seznámení s problematikou první pomoci a její praktická aplikace.
Modul věnovaný pedagogice volného času přinese kromě standardně stanovených informací i příklady a
ukázky některých aktivizačních, výchovných a vzdělávacích technik, které se uplatňují při volnočasových
aktivitách osob se zdravotním postižením.
Součástí kurzu je i výkon 30 hodin praxe v zařízeních poskytujících sociální služby.

Kurz je pro účastníky bezplatný. Výuka bude probíhat ve školicí místnosti v Praze (Karlínské
nám. 59/12, Praha 8) a pro účastníky je zajištěno bezplatné ubytování v Hostelu Florenc,
v areálu autobusového nádraží Praha Florenc. Odborné semináře proběhnou ve školách a
zařízeních v Praze, Středočeském kraji a Rehabilitačním ústavu v Kladrubech.
Účastníkům je možné hradit jízdné a příspěvek na zajištění péče o závislou osobu.
Základní informace k časovému harmonogramu realizace projektu:
Výuka včetně zahájení a ukončení bude probíhat v těchto termínech:
15. – 17. 9. 2017; 6. – 8. 10. 2017; 20. – 22. 10. 2017;
10. - 12. 11. 2017; 24. - 26. 11. 2017, 8. – 10. 12. 2017, 12. - 13. 1. 2018
V případě
Vašeho
zájmu
o
účast
https://goo.gl/forms/PgSxYH6QK36jMfhf2

v projektu

Případné dotazy zasílejte na mail: m.smolikova@arpzpd.cz
V Praze dne 22. 6. 2017
Bc. Martina Smolíková
ředitelka ARPZPD v ČR, z.s.
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