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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 

“D“ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  
 

 

AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO 
PROBLEMATIKY 

 

Akreditace:               MPSV  

Rozsah kurzu:          8 hodin 
 

Číslo kurzu:  115 002 

Cena kurzu:             1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 

Termín konání:  13. října 2015 

Uzávěrka přihlášek:    29. září 2015 
 

 
Komu je kurz určen:  kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky 

v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou 
podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také zájemci z řad dalších pomáhajících 
profesí.  

Náplň kurzu:   seznámení s aktuálními trendy v oblasti sociální práce a sociální intervence, 

jejímž cílem je zlepšení životních podmínek lidí ohrožených sociálním vyloučením a v celé 
společnosti, důraz bude kladen na osvojení si principů a filosofie antiopresivních (směřujících 
proti útlaku) a antidiskriminačních (směřujících proti znevýhodňování) postupů v sociální 
práci v menšinami v nejširším slova smyslu, dílčím tématem bude představení předchozího 
v systemickém slova smyslu.  

Formy práce:  Interaktivní výklad s pomocí flipchartu a PowerPointové prezentace, řízená 

diskuse, workshop účastníků za účelem vzájemné výměny užitečných informací a zkušeností 
z praxe.  

Lektor:  PhDr.  Kateřina Thelenová 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka 
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KOMUNIKACE A ASERTIVITA - ÚVOD DO TÉMATU 
 
 

Akreditace:       MPSV   

Rozsah kurzu:             8 hodin 
 

Číslo kurzu: 115 003 

Cena kurzu:  1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)  
 

Termín konání:  15. října 2015                      

Uzávěrka přihlášek:      1. října 2015  
 

 
Komu je kurz určen:       Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z 

psychosociální oblasti, pro studenty humanitních a lékařských oborů. 

Témata kurzu:  Pojem stres - jeho význam v pomáhajících profesích, typologie zátěžových 

situací - psychické a fyzické faktory, fáze stresu, akutní reakce na stres, PSP, techniky 
zvládání zátěže. BURNOUT – vymezení syndromu vyhoření, stadia vývoje vyhoření, příčiny, 
neutrální faktory z hlediska vzniku, prevence v rámci krizového pracoviště. 

Formy práce:    Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní výcvik 

Lektor:  Mgr. Zdeňka Svobodová  

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka 

 

 

PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ A ZPŮSOBY JEDNÁNÍ S NIMI 

 
Akreditace:   MPSV 

Rozsah kurzu: 8 hodin 

 

Číslo kurzu: 115 005 

Cena kurzu: 1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín konání:     22. října 2015 

Uzávěrka přihlášek:  8. října 2015 

 
Komu je kurz určen: kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v 

sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou 
podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také zájemci z řad dalších pomáhajících profesí 
 
Témata kurzu: Informace o zákoně č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, vysvětlení 

pojmů oběti trestných činů, zvláště zranitelné oběti trestných činů a poškozený v trestním 
řízení. Vysvětlení základních viktimologických pojmů a zásady ochrany oběti před  
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sekundární viktimizací. Působení traumatu a prožívání zranění a psychické a sociální změny 
u oběti. Vysvětlení základních práv obětí trestných činů podle zákona. Subjekty poskytující 
pomoc obětem trestných činů. Seznámení účastníků kurzu s pravidly poskytování peněžité 
pomoci státu obětem trestných činů.   

Formy práce: Interaktivní výklad s pomocí flipchartu a PowerPointové prezentace, řízená 

diskuse s využitím praktických zkušeností účastníků a užití případových studií.  
 
Lektor: Mgr. Svatava Havelková 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka. 
 

ÚVOD DO KRIZOVÉ INTERVENCE 
 

Akreditace:         MPSV   

Rozsah kurzu:             8 hodin 
 

Číslo kurzu:  115 006 

Cena kurzu:  1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 
 

Termín konání:  2. listopadu 2015                      

Uzávěrka přihlášek:      19. října 2015  
 

 
Komu je kurz učen:       Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních 
center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s 
klienty v krizových situacích. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s 
lidmi nejen v krizových situacích a pro studenty humanitních oborů. 
Témata kurzu:  Vymezení pojmu krize a krizové situace. Fáze krize, rizikové faktory. 

Typologie krizí. Krize jako příležitost. Základy krizové intervence a navazování kontaktu s 
lidmi v krizi. Kasuistiky a praktické nácviky. 

Formy práce:    Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní výcvik 

Lektor:  Mgr. Vendula Kolářová 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka 

 

RODINA V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 

Akreditace:    MPSV 

Rozsah kurzu:  8 hodin 
 

Číslo kurzu:  115 007  
Cena kurzu:  1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín konání:      3. listopadu 2015 

Uzávěrka přihlášek:  20. října 2015 
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Komu je kurz určen: kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky 

v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou 
podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také zájemci z řad dalších pomáhajících profesí 

 
Témata kurzu: Význam, specifika a limity sociální práce s rodinou.  Po seznámení a  

ukotvení základní terminologie  vede k reflexi a zohlednění odlišnosti rodinných systémů. 
Přináší přehled o způsobech a formách podpory svébytnosti rodiny. Představuje také 
aktuálními trendy v oblasti práce s rodinou. Důraz je kladen na podporu schopnosti 
identifikovat rizikové faktory a na využití sanace rodiny v kontextu služeb sociální prevence 
 

Formy práce: Interaktivní výklad s pomocí flipchartu a PowerPointové prezentace, řízená 

diskuse, workshop účastníků za účelem vzájemné výměny užitečných informací a zkušeností 
z praxe 
 
Lektor: Mgr. Andrea Brožová Doubková 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná  

100% docházka. 

 
 

KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI 
PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU 

 
Akreditace:   MPSV 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 
Číslo kurzu:  115 016 
Cena kurzu:   1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 

Termín konání:  5. listopadu 2015 

Uzávěrka přihlášek:  22. října 2015 

 

Komu je kurz určen: Stávajícím i začínajícím pracovníkům, včetně vedoucích pracovníků 

v oblasti sociálních, poradenských a pečovatelských služeb, dále všem zájemcům z 
pomáhajících a zdravotnických profesí. Vhodný je pro studenty humanitních oborů a pro 
všechny, kteří se chtějí naučit lépe komunikovat s lidmi na sklonku života. 

Témata kurzu: Základy jednání, komunikace a sociální práce s těžce nemocným v 

terminálním stádiu a s jeho rodinou. Cílem je získání znalosti, které pomohou zefektivnit 
komunikaci s osobami, které se ocitnou v poslední fázi svého života, bude jim poskytována 
hospicová a paliativní péče nebo se s nimi účastníci kurzu setkají v rámci péče o uživatele 
sociálních služeb. Kurz obsahuje základní informace o specifikách chování lidí v terminálním 
stádiu, o možných úskalích komunikace a jak předcházet nedorozumění. S posledním 
stádiem života, umíráním a smrtí, je možné se setkat napříč celým spektrem služeb i ve 
vlastní rodině a okolí. Lidé, vybavení znalostmi, zkušenostmi a odolností proti strachu ze 
smrti, mohou být velmi prospěšní při práci a komunikaci s umírajícími klienty a následně 
pozůstalými. Jedná se o zvýšenou zátěž a ta klade na člověka psychické, etické a morální 
nároky.  
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Formy práce: Teoretické přednášky, interaktivní kurz. 

Lektor: Mgr. Michaela Horáčková /Vodičková/ 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka 
 

 
 
 

ETICKÉ OTÁZKY V PRAXI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Akreditace:   MPSV 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 
Číslo kurzu:  115 008 
Cena kurzu:   1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 

Termín konání:  18. listopadu 2015 

Uzávěrka přihlášek:  4. listopadu 2015 
 

Komu je kurz určen: kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky 

v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou 
podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také zájemci z řad dalších pomáhajících 
profesí.  

Témata kurzu: Etika, morálka, svoboda člověka, etické teorie, lidská důstojnost, lidská 

práva, normy, etické principy sociální práce, hodnoty a hodnotové orientace, svědomí, etické 
problémy a etická dilemata, problematika moci v sociální práci, etický kodex 
 

Formy práce: interaktivní výklad podpořený power pointovou prezentací, zážitkové 

techniky, skupinová práce 
 

Lektor: Bc. Hana Koubková 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka 
 

 
DLUHOVÉ PORADENSTVÍ - ÚVOD DO FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

 

Akreditace:    MPSV  

Rozsah kurzu:  8 hodin 
 

Číslo kurzu:  115 009 

Cena kurzu:  1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 

Termín konání:  19. listopadu 2015         

Uzávěrka přihlášek:   5. listopadu 2015 

 

Komu je kurz určen: Pracovníkům v oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících 

profesí, pedagogickým pracovníkům. 
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Témata kurzu:  Půjčky ano či ne, výběr poskytovatelů půjček, RPSN, platební neschopnost 

– práva a povinnosti dlužníků, exekuce, osobní bankrot. 
 

Formy práce:   Teoretické přednášky, příklady z praxe, průvodce osobním bankrotem, 

řízené diskuse. 

Lektor:  Bc. Ludmila Žánová 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka 
 

 

ÚVOD DO OBČANSKÉHO A TRESTNÍHO PRÁVA 
 

Akreditace:               MPSV   

Rozsah kurzu:          8 hodin 
 

Číslo kurzu: 115 010 

Cena kurzu:  1 150,- Kč  (plnění je osvobozeno od DPH) 
 

Termín konání:  20. listopadu 2015                      

Uzávěrka přihlášek:      6. listopadu 2015  
 

Komu je kurz určen:       Pracovníkům státní správy, pracovníkům v oblasti sociálních 

služeb a jiných pomáhajících profesí. 

Témata kurzu:  Výklad základních zásad právní úpravy občanského a rodinného práva v 

ČR. Výklad základních zásad trestního práva v ČR. Pachatel, poškozený a svědek v trestním 
řízení. Trestné činy, se kterými se v praxi setkávající pracovníci pomáhajících profesí 

Formy práce:    Interaktivní a teoretické přednášky, řízené diskuse. 

Lektor:  Mgr. Svatava Havelková 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka. 

 
 

 
RELAXACE A TECHNIKY PRÁCE S TĚLEM A STRESEM 

 

Akreditace:    MPSV  

Rozsah kurzu:  8 hodin 
 

Číslo kurzu:  115 011 

Cena kurzu:  1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 
Termín konání: 23. listopadu 2015 

Uzávěrka přihlášek:   9. listopadu 2015 

 

Komu je kurz určen: Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z psychosociální 

oblasti, pro studenty humanitních a lékařských oborů 
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Témata kurzu:  Tělo a krize, zvládání krizových stavů pomocí 

práce s tělesnými signály, nácviky relaxací. 

Formy práce:   Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní kurz. 

Lektor:  Mgr. Vendula Kolářová, Mgr. Anna Jirsáková, MUDr. Marie Janovská /kurz povede 

jeden z uvedených lektorů/ 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka.  
 
 

JEDNÁNÍ S PSYCHIATRICKÝM KLIENTEM - ÚVOD DO TÉMATU 
 

Akreditace:   MPSV  

Rozsah kurzu: 8 hodin 
 

Číslo kurzu: 115 012 

Cena kurzu: 1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 
 
Termín konání:   30. listopadu 2015         
Uzávěrka přihlášek:    16. listopadu 2015 

 

Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům ze sociálních a poradenských 

služeb a všem zájemcům z pomáhajících a zdravotnických profesí. Dále je vhodný pro ty, 
kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi trpícími duševním onemocněním a pro 
studenty humanitních oborů. 

Témata kurzu:  Vybrané kapitoly z psychopatologie: demence, závislosti, poruchy nálad,  

psychózy apod. Obtíže v komunikaci s některými psychiatrickými klienty a jak jim 
předcházet. Základní přístupy, kasuistiky, praktické nácviky. 

Formy práce:   Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní kurz 
 

Lektor:  MUDr. Marie Janovská 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka 
 

 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ A STALKINGU  

 

Akreditace:              MPSV  

Rozsah kurzu:          8 hodin 

 

Číslo kurzu:  115 013 

Cena kurzu:       1150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 
 

Termín konání: 1. prosince 2015                

Uzávěrka přihlášek:   17. listopadu 2015 
 

Komu je kurz určen:    Pracovníkům z oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících 

profesí, pracovníkům z kontaktních a krizových center, pracovníkům z řad Policie a státní 
správy.  
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Náplň kurzu:  problematika domácího násilí a nebezpečného pronásledování, trestně 

právní problematika, znaky a diagnostika domácího násilí, psychologie obětí, krizová 
intervence u obětí.   

Forma kurzu:  teoretické přednášky, praktické nácviky 

Lektoři:  Mgr. Vendula Kolářová, Bc. Tomáš Svačina, DiS. 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 

docházka 

 
 

STRES A PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ - ÚVOD DO TÉMATU 
 

Akreditace:    MPSV  

Rozsah kurzu:  8 hodin 
 

Číslo kurzu:  115 014 

Cena kurzu:  1 150,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 

Termín konání:  2. prosince 2015        

Uzávěrka přihlášek:   18. listopadu 2015 
 

Komu je kurz určen: Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z psychosociální 

oblasti, pro studenty humanitních a lékařských oborů. 
 

Témata kurzu:  Pojem stres - jeho význam v pomáhajících profesích, typologie zátěžových 

situací - psychické a fyzické faktory, fáze stresu, akutní reakce na stres, PSP, techniky 
zvládání zátěže. BURNOUT – vymezení syndromu vyhoření, stadia vývoje vyhoření, příčiny, 
neutrální faktory z hlediska vzniku, prevence v rámci krizového pracoviště. 

Formy práce:   Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní kurz 
Lektor:  Mgr. Zdeňka Svobodová 
Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% 
docházka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



         
  

 
Švermova 32  telefon: 485 152 140  email:vzdelavani@d-os.net 

460 10 LIBEREC  mobil:  774 405 675 www.d-os.net 

 
 

ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE TVÁŘÍ V TVÁŘ - KI 
 

/místo konání Praha/ 
 

Akreditace:        MPSV  

Rozsah kurzu:   48 hodin 
 

Číslo kurzu:        115 019 

Cena kurzu:        5 500,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 

Termíny konání: 1. setkání: 2. - 4. října 2015 
                               2. setkání: 13. - 15. listopadu 2015 
 

Uzávěrka přihlášek: 18. září 2015 

 

Komu je kurz určen:   Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních 

center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s 
klienty v krizových situacích. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s 
lidmi nejen v krizových situacích a pro studenty humanitních oborů 

Témata kurzu:  Základní pojmy krizové intervence, etické a právní aspekty, kontexty krize z 

hlediska krizové intervence, psychiatrické minimum, práce s obtížnými klienty (agrese, 
panika, psychóza, sebevražedné tendence). 

Formy práce: Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní výcvik, sebezkušenost 

Lektoři:   MUDr. Gabriela Šivicová, MUDr. Marie Janovská, PhDr. Jana Teplanská 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 90% 

docházka 

 

 

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ JAKO POMOCNÝ NÁSTROJ PŘI 
KRIZOVÉ INTERVENCI 

 
Akreditace:          MPSV  

Rozsah kurzu:    24 hodin 
 

Číslo kurzu:        115 004 

Cena kurzu:        2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 
Termín kurzu:     16. - 18. října 2015 

Uzávěrka přihlášek:  1. října 2015 
 

Komu je kurz určen: Začínajícím i stávajícím pracovníkům na Linkách důvěry, 

pracovníkům na místech, vybavených krizovým telefonem (záchranné služby, tísňové linky) 
či emailem, také studentům humanitních oborů a všem, co se chtějí zdokonalit v komunikaci 
prostřednictvím internetu.  

Předpokladem je absolvovaný základní kurz krizové intervence.  
 
 



         
  

 
Švermova 32  telefon: 485 152 140  email:vzdelavani@d-os.net 

460 10 LIBEREC  mobil:  774 405 675 www.d-os.net 

 
 

Témata kurzu: Úvod do problematiky internetového poradenství, krizová intervence v IP – 

možnosti, limity, zpracování emailových dotazů po formální stránce – přijetí dotazu, 
vypracování odpovědi, odeslání odpovědi, metodika IP, typologie e-mailových kontaktů, 
etický kodex a právní aspekty IP, supervize IP. 

Forma kurzu: Interaktivní výklad, skupinová diskuse, sebezkušenostní, motivační, 

aktivizační, zážitkové techniky, modelové situace, práce ve skupinách, práce na PC – 
praktické vyhotovení odpovědi.  

Lektoři: Mgr. Anna Jirsáková, Bc. Ludmila Žánová, Bc. Hana Koubková 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 90% 

docházka a složení závěrečné zkoušky. 

 

 
CHATOVÉ PORADENSTVÍ JAKO NÁSTROJ KRIZOVÉ POMOCI 

 
/místo konání Praha/ 

 
Akreditace:          MPSV  

Rozsah kurzu:    24 hodin 
 

Číslo kurzu:        115 022 

Cena kurzu:        2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 
Termín kurzu:     30. října - 1. listopadu 2015 

Uzávěrka přihlášek:  16. října 2015 
 

Komu je kurz určen: Kurz je určen pracovníkům v sociální oblasti, kteří při své práci 

využívají nebo by chtěli začít využívat on-line komunikaci s klientem, studentům, 
dobrovolníků a dalším zájemcům o aplikaci metody krizové intervence prostřednictvím 
chatového poradenství.  
Předpokladem je absolvovaný základní kurz krizové intervence.  
 
Témata kurzu: Specifika komunikace po chatu, principy chatového poradenství, krizová 

intervence prostřednictvím chatu - možnosti a limity, zásady práce, typologie kontaktů 
s klientem po chatu, metodika chatového poradenství, standardy kvality a etika chatového 
poradenství.  

Forma kurzu: Interaktivní výklad, skupinová práce a diskuze, modelové situace na PC, 

praktické interaktivní nácviky chatu s klientem.  

Lektoři: Bc. Lucie Hermánková, Mgr. Jana Kučerová 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 90% 

docházka a složení závěrečné zkoušky. 

 

 

 

 

 


