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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2017 

DÉČKO LIBEREC Z. S.  
 
 

AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO 

PROBLEMATIKY 

 
Akreditace:               MPSV  

Rozsah kurzu:          8 hodin 

 

Číslo kurzu:  117 040 

Cena kurzu:             1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín konání:  3. května 2017 /8,30 – 15,30/ 

Uzávěrka přihlášek:    19. dubna 2017 

 

 
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.  

 
Forma kurzu:  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, PhD. 

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

docházka. 

 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 
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JEDNÁNÍ S AGRESIVNÍM KLIENTEM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 

Akreditace:    MPSV 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 

Číslo kurzu:  117 041 

Cena kurzu:  1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín konání:  10. května 2017        /8,30 – 15,30/ 

Uzávěrka přihlášek:    26. dubna 2017 

 
Komu je kurz určen: Pracovníkům ze zdravotnictví pečujícím o nemocné, seniory, 

handicapované, pracovníkům ze sociálních a poradenských služeb, z terapeutických 
pracovišť, studentům humanitních a lékařských oborů a dalším zájemcům. 
 

Témata kurzu:  Výklad agresivního chování, spouštěcí události, typy agresivních 

osobností, techniky, zásady a pravidla zacházení s agresivitou, základní přístupy, 
sebezkušenost, modelové situace - praktické nácviky. 

 
Forma kurzu:   Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní kurz 

Lektor:  Mgr. Zdeňka Svobodová 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná  

100% docházka 

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU 

V OBDOBÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ 1 

 
Akreditace:    MPSV 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 

Číslo kurzu:  117 042 

Cena kurzu:  1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín konání:          11. května 2017        /8,30 – 15,30/ 

Uzávěrka přihlášek:    27. dubna 2017 

 
 
Komu je kurz určen: 
Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti 
sociálních, poradenských a preventivních služeb zaměřených na práci s rodinou. 
 

Náplň kurzu: 

Kurz seznamuje účastníky s tématem sanace rodiny v období předběžného opatření se 

zaměřením na úlohu sociálního pracovníka sanace rodiny a jeho práci s rodinou v době, kdy 

je v rodině nařízena ústavní výchova dítěte. Kurz vymezuje základní pojmy, kterými jsou 

rodina a její (dis) funkce, problematika zanedbání péče o dítě a teoretická východiska 

sanace rodiny. Dále věnuje pozornost legislativnímu ukotvení sanace rodiny se zaměřením 

na podmínky pro vydání předběžného opatření a spefikuje proces sanace rodiny v tomto 

období. Cílem kurzu je naučit sociální pracovníky zmapovat, pojmenovat a rekapitulovat 

proces sanace rodiny zaměřený na úlohu sociálního pracovníka. sanace rodiny za účelem 

zjištění případně odlišnosti vycházejících z jeho teoretického pojetí a praktického provedení.  

Úzká spolupráce s frekventanty – absolventy kurzu a jejich přímé zkušenosti s klienty 

budeme v kurzu zjišťovat a pojmenovávat. Zaměření kurzu na odlišnosti v procesu sanace 

rodiny v oblastech prvního kontaktu s klientem, realizace případových konferencí, způsobů a 

metod práce s rodinou při umístění dítě do ústavní výchovy, během ní a po návratu zpět do 

rodiny. Přínosem tohoto kurzu jsou nejen zjištěné odlišnosti mezi teoretickým a praktickým 

provedením sanace rodiny, ale především konkrétnost způsobů a metod práce s rodinou, 

kterých sociální pracovníci při realizaci této služby využívají.   

Forma kurzu: Teoretické přednášky, interaktivní kurz 

Lektor: Bc. Dagmar Svobodová 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: k získání akreditovaného 

osvědčení je nutná 100% docházka.  

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 
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STRES A PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ - ÚVOD DO TÉMATU 
 

Akreditace:    MPSV  

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 

Číslo kurzu:  117 043 

Cena kurzu:  1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín konání:      15. května 2017       /8,30 – 15,30/ 

Uzávěrka přihlášek:   2. května 2017 

 

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. 

 
Forma kurzu:  Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní kurz 

Lektor:  Mgr. Zdeňka Svobodová 

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

docházka 

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 
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ZÁKLADNÍ OTÁZKY ZDRAVÍ A NEMOCI V SOCIÁLNÍ PRÁCI 
 

Akreditace:              MPSV  

Rozsah kurzu:          8 hodin 

 

Číslo kurzu:  117 044 

Cena kurzu:       1350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín konání: 17. května 2017 /8,30 – 15,30/                

Uzávěrka přihlášek:    3. května 2017 

 

Komu je kurz určen: Kurzu se mohou účastnit jak pracovníci v sociálních službách, 

sociální pracovníci a vedoucí pracovníci, tak také osoby v roli pečující o příjemce příspěvku 
na péči. Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání v sociální oblasti. 

Naplň kurzu:  Základní terminologie zdraví a nemoci z medicínského hlediska. Význam 

psychosociálního pojetí zdraví a nemoci. Role sociálního pracovníka ve zdravotnictví. Práva 
pacientů a osob se zdravotním postižením a osob nemocných.    

 
Forma kurzu:  Přednáška s podporou PowerPointové prezentace, řízená diskuse, 

workshop. 

Lektor:  PhDr. Kateřina Thelenová, PhD. 

Podmínky k získání akreditace: Nutná 100% docházka.  

 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY OHROŽENÉ DÍTĚ V NEFUNKČNÍ RODINĚ 1 
 
 
Akreditace:   MPSV 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 

Číslo kurzu:  117 046 

Cena kurzu:   1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín konání:         25. května 2017  /8,30 – 15,30/ 

Uzávěrka přihlášek: 11. května 2017 

 

Komu je kurz určen: 
Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti 

sociálních, poradenských a preventivních služeb zaměřených na práci s rodinou. 
 

Náplň kurzu: 

Kurz seznamuje účastníky s otázkou zanedbaných, týraných a zneužívaných dětí, které 

vyrůstají v nefunkčních rodinách. Cílem kurzu je seznámit účastníky s typy rodin, a to hlavně 

rodin, které neplní svoje základní funkce, a ve kterých dochází k zanedbávání, týráni nebo 

sexuálnímu zneužívání dětí. Na základě prostudované odborné literatury bude s účastníky 

prodiskutován problém syndromu CAN. 

Účastníci budou konfrontováni s otázkou, jaké děti se nejčastěji stávají obětí, a kdo se tohoto 

násilí na dětech dopouští, a jak tato traumata prožitá v dětství, dítě ovlivňují v jeho dalším 

životě. Cílem posledního modulu je seznámit pracovníky v sociálních službách s otázkou 

Sanace rodiny. Hlavním cíle sanace je předcházet, zmírňovat a eliminovat příčiny ohrožení 

dítěte v rodině, poskytovat mu pomoc a snažit se zachovat rodinu jako celek. Účastníci se 

seznámí s možností plánování pomoci multidisciplinárním týmem. Účastníci stanový svůj 

plán péče v ohrožené rodině. Součástí kurzu jsou i praktické nácviky situací.  

Forma kurzu: Teoretické přednášky, interaktivní kurz 

Lektor: Bc. Dagmar Svobodová 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: K získání akreditovaného 

osvědčení je nutná 100% docházka. 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 

 

 

 

 

 



Déčko Liberec                                            Švermova 32, 460 10 Liberec 

                         www.d-os.net 
 

 

 

KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI 

PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU 

 
Akreditace:   MPSV 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 
Číslo kurzu:  117 047 
Cena kurzu:   1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 

Termín konání:        30. května 2017  /8,30 – 15,30/ 

Uzávěrka přihlášek: 16. května 2017 

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.  
 

Forma kurzu: Teoretické přednášky, interaktivní kurz. 

Lektor: Mgr. Michaela Horáčková /Vodičková/ 

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

docházka 

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 

 
 
 
 

 
 
 

 



Déčko Liberec                                            Švermova 32, 460 10 Liberec 

                         www.d-os.net 
 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ A STALKINGU  
 

Akreditace:              MPSV  

Rozsah kurzu:          8 hodin 

 

Číslo kurzu:  117 048 

Cena kurzu:       1350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

 

Termín konání: 1. června 2017 /8,30 – 15,30/                

Uzávěrka přihlášek:    18. května 2017 

 

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.  

Naplň 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 

Lektor:  Mgr. Svatava Havelková 

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

docházka 

 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Déčko Liberec                                            Švermova 32, 460 10 Liberec 

                         www.d-os.net 
 

 

SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH – ÚVOD 

DO PROBLEMATIKY 

 
Akreditace:    MPSV 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 

Číslo kurzu:  117 045 

Cena kurzu:  1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín konání:      6. června 2017     /9,30 – 16,30/ 

Uzávěrka přihlášek:  23. května 2017 

 
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: Seznámení s teoretickými východisky i možnostmi praktického využití 

systemického přístupu v kontextu pomáhajících profesí. Reflexe systemického praxe jako 
přístupu, v němž sám klient je podporován k hledání vlastních využitelných zdrojů a 

možností řešení situace.     

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

diskuse, workshop účastníků, nácvik vedení rozhovoru, modelové situace, individuální 
reflexe, koučovací přístup a supervize 

Lektor: Mgr. Andrea Brožová Doubková 

Podmínky k získání akreditace: k získání akreditovaného osvědčení je nutná  

100% docházka. 

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 
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CHATOVÉ PORADENSTVÍ JAKO NÁSTROJ KRIZOVÉ POMOCI 

 

MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA 2 
 
 

Akreditace:               MPSV   

Rozsah kurzu:          24 hodin/3 dny 
 

Číslo kurzu:    117 028 

Cena kurzu:                    3 850,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 
 

Termín konání: 19. – 21. května 2017                           

Uzávěrka přihlášek:    2. května 2017 

 

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, 
dobrovolníkům 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. 

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

praktické interaktivní nácviky chatu s klientem. 
 

Lektoři:  Mgr. Lucie Hermánková, Mgr. Jana Kučerová 

 

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

docházka 

 
Kurz se bude konat při minimálním počtu 7 účastníků, dne 3. května 2017 Vám 
bude oznámeno, zda kurz proběhne.  
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INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ JAKO POMOCNÝ NÁSTROJ PŘI 

KRIZOVÉ INTERVENCI    

MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA 2 

 
 
Akreditace:          MPSV  

Rozsah kurzu:    24 hodin 

 

Číslo kurzu:        117 029 

Cena kurzu:        3 850,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Termín kurzu:     22. – 24. září 2017 

Uzávěrka přihlášek:  6. září 2017 

 
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.  

 
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 Guzýová, Mgr. Hana Koubková 

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

docházka a složení závěrečné zkoušky. 

 
Kurz se bude konat při minimálním počtu 7 účastníků, dne 2. září vám bude 
oznámeno, zda kurz proběhne.  
 
Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko Liberec z.s.  
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VÝCVIKOVÝ KURZ TELEFONICKÉ KRIZOVÉ INTERVENCE – TKI 
 

Akreditace:          MPSV  

Rozsah kurzu:    110 hodin -  4 moduly 

 

Číslo kurzu:        117 026 

Cena kurzu:        11 000,- Kč, včetně evaluačního setkání,  (plnění je osvobozeno od 

DPH) 

 

Termín zahájení:     1. setkání: 26. – 28. května 2017 

 

Další termíny:  16. – 18. června 2017, 8. – 10. září 2017, závěrečné setkání: 13. – 15. 

října 2017. 

/kurz začíná vždy v pátek ve 14 hodin a končí v neděli 13,30 hodin/   

     

Místo konání: Praha 2 /přesné místo bude upřesněno/ 
 
Uzávěrka přihlášek:      12. května 2017 
 

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

místech vybavených krizovým telefonem (záchranné služby, tísňové linky), všem, co se 
chtějí zdokonalit v komunikaci, studentům humanitních oborů. 

 
Témata kurzu:  Problematika práce na krizovém telefonu, hovory s dětmi a dospívajícími, 

partnerské a rodinné vztahy, sexuální problematika, vývojová psychologie, psychiatrická 
problematika, problematika závislostí, psychosomatika, sociálně právní otázky, akutní stavy, 
životní ztráty, práce se starými lidmi, nemoc a smrt, sebevraždy a krize, hovory 
s náboženskou tématikou, duše a duchové. 

 
Formy práce:  Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní 

výcvik, sebezkušenost. 

Lektoři: Mgr. Lucie Hermánková, Mgr. Jana Kučerová, Mgr. Vendula Kolářová, Šárka 

Svačinová, DiS., Mgr. Boleslav Keprt 

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

docházka a složení závěrečné zkoušky. 

 
 
Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko z.s. Liberec  
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