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 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ROK 2020 

DÉČKO LIBEREC Z. S.  
 
 

RELAXAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ JAKO AKTIVNÍ NÁSTROJ 

PREVENCE VYHOŘENÍ  /16 HODIN/ 

 
 

Termíny kurzu:      

 

23. + 24. dubna 2020   /uzávěrka přihlášek: 9. dubna 2020/, číslo kurzu: 120 020 

2. + 9. listopadu 2020   /uzávěrka přihlášek: 19. října 2020/, číslo kurzu: 120 021 

 

Kurz probíhá v čase: /8,30 – 15,30/  

 

Akreditace:               MPSV    /číslo akreditace: A2017/0227 – SP/PC/ 

Rozsah kurzu:          16 hodin 

 

Cena kurzu:        2 400,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) 

 

Místo konání: Déčko z.s., Švermova 32, Liberec 

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

oblasti a studenty humanitních oborů.  

Témata kurzu: Kurz propojuje teorii o stresu a syndromu vyhoření s praktickým nácvikem 

relaxačních technik jako nástrojem prevence těchto jevů. Účastník kurzu se na jedné straně 
seznámí s účinky stresu, s jeho zdravotními riziky i s mechanismem vzniku syndromu 
vyhoření, na straně druhé si prakticky vyzkouší škálu relaxačních technik od krátkých a 
jednoduchých po exkurz do složitějších. Mezi technikami nechybí dechová cvičení, řízená 
relaxace, vizualizace, aktivační cvičení a nová relaxační technika kresbou – zentangle. 

Forma kurzu: Teoretické přednášky, praktický nácvik, interaktivní výcvik   

 
Lektor: Mgr. Kamila Novotná 

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

docházka a složení závěrečné zkoušky. 

 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 
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ZÁKLADNÍ ETICKÉ OTÁZKY A DILEMATA V PROFESIONÁLNÍ 

SOCIÁLNÍ PRÁCI 

 
Termíny kurzu:  

 

9. června 2020   /uzávěrka přihlášek: 26. května 2020/, číslo kurzu: 120 022 

13. října 2020   /uzávěrka přihlášek: 29. září 2020/, číslo kurzu: 120 023 

 

Kurz probíhá v čase: /8,30 – 15,30/  

 

Akreditace:               MPSV   /číslo akreditace: A2017/0769-SP/PC/VP/ 

Rozsah kurzu:          8 hodin 

 

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

 

Místo konání: Déčko z.s., Švermova 32, Liberec 
 
 
Komu je kurz určen:  Kurz je určen pro všechny profesionály v sociální práci, kteří se 

aktivně zajímají o její kvalitu, etické a morální rozměry a dilemata v práci s lidmi v tíživé 
životní situaci. Jedná se o kurz pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky i 
vedoucí pracovníky, kteří prostřednictvím vlastního etického růstu chtějí posilovat kvalitu 
sociální práce a realizaci sociálních služeb.  
 

 
Náplň kurzu:   První třetina kurzu je věnována základnímu rámci etiky, profesní etiky, 

vlastního profesního hodnocení a reflektování etických otázek v sociální práci. V dalších 
dvou třetinách se pak s účastníky prakticky věnujeme kladení eticky významných otázek 
spojených s každodenním výkonem sociální práce. Hledáme možnosti a cesty vedoucí k 
zodpovědnému výkonu sociální práce v dilematickém prostředí. 

 

Forma kurzu:  Kurz je realizován jako řízená diskuse doplňovaná o odborné informace a 

reflexe lektorky, která je průvodkyní a facilitátorkou vlastních profesních a etických dilemat 
účastníků kurzu.  

 

Lektor:  PhDr.  Kateřina Thelenová, Ph.D. 

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 

Termíny kurzu:  

 

16. dubna 2020 /uzávěrka přihlášek: 2. dubna 2020/, číslo kurzu: 120 030 

29. října 2020 /uzávěrka přihlášek: 15. října 2020/, číslo kurzu: 120 031 

 

Kurz probíhá v čase: /8,30 – 15,30/  

 

Akreditace:    MPSV       /číslo akreditace: 2017/0089 – PC/SP/PP/ 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 

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

 

Místo konání: Déčko z.s., Švermova 32, Liberec 
 
Komu je kurz určen: 
Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníkům, 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 specifikuje 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: Mgr. 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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ÚVOD DO PROBLEMATIKY OHROŽENÉ DÍTĚ V NEFUNKČNÍ RODINĚ 1 
 
Termíny kurzu:  

 

25. června 2020 /uzávěrka přihlášek: 11. června 2020/, číslo kurzu: 120 028 

26. listopadu 2020 /uzávěrka přihlášek: 12. listopadu 2020/, číslo kurzu: 120 029 

 

Kurz probíhá v čase: /8,30 – 15,30/  

 

Akreditace:    MPSV         /číslo akreditace: 2017/0088 – PC/SP/PP/ 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 

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

 

Místo konání: Déčko z.s., Švermova 32, Liberec 
 
 
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: Mgr. 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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JAK PEČOVAT O UŽIVATELE S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ – ÚVOD DO 

PROBLEMATIKY 

 
Termíny kurzu:  

 

14. května 2020 /uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2020/, číslo kurzu: 120 024 

15. října 2020 /uzávěrka přihlášek: 1. října 2020/, číslo kurzu: 120 025 

 

Kurz probíhá v čase: /8,30 – 15,30/  

 

Akreditace:    MPSV        /číslo akreditace: A2018/0606 – SP/PC/ 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 

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

 

Místo konání: Déčko z.s., Švermova 32, Liberec 
 
 
Komu je kurz určen: 
Stávajícím či začínajícím pracovníkům, kteří se při své práci setkávají s těmito klienty, nebo 
jsou přímo jejich cílovou slupinou. Je využitelný jako celoživotní vzdělávání pro soc. 
pracovníky, pracovníky v soc. službách. 

 

Náplň kurzu: Tento kurz je úvodem do problematiky péče o klienty s Alzheimerovou 

nemocí. Cílem kurzu je seznámit pracovníky v sociálních službách s různými typy demencí 

Alzheimerova typu, příčinami, projevy, se zásadami péče o uživatele s demencí a 

doporučenými postupy pro navázání efektivní komunikace a její usnadnění. Účastníci kurzu 

získají dovednosti v rozlišení stádia demence dle projevů a chování uživatele, taktéž získají 

poznatky o aktuální nabídce služeb v ČR pro klienty trpící demencí a jejich blízké. 

 

Forma kurzu: Prezenční forma kurzu 

Lektor: Mgr. 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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PSYCHOHYGIENA V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH – ÚVOD DO 

PROBLEMATIKY 
 
Termíny kurzu:  

 

28. května 2020 /uzávěrka přihlášek: 14. května 2020/ 

10. prosince 2020 /uzávěrka přihlášek: 26. Listopadu 2020/ 

 

Kurz probíhá v čase: /8,30 – 15,30/  

 

Akreditace:    MPSV     /číslo akreditace: A2018/0607 – SP/PC/VP/ 

Rozsah kurzu:  8 hodin 

 

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

 

Místo konání: Déčko z.s., Švermova 32, Liberec 
 
 
Komu je kurz určen: Pro pracovníky, kteří se při své práci potýkají s otázkou pracovní 

zátěže pečujících, pro pracovníky kteří se chtějí něco dozvědět o duševním zdraví a najít si 
návod jak o sebe pečovat. Je využitelný jako celoživotní vzdělávání pro soc. pracovníky, 
pracovníky v soc. službách, úředníky, pro pracovníky z oblastí soc. prevence, soc. 
poradenství i soc. péče. 

Náplň kurzu: Cílem kurzu je prohloubit u účastníků vědomosti a dovednosti týkající se 

základní terminologie v oblasti psychohygieny, významu duševní hygieny, potřeb a pracovní 

zátěže pečujících. Kurz je rovněž zaměřen na uvědomění si zásad psychohygieny pečujících 

a získání praktických zkušeností s relaxačními technikami. 

 

Forma kurzu: Prezenční forma kurzu 

 

Lektor: Mgr. 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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INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ JAKO POMOCNÝ NÁSTROJ  

PŘI KRIZOVÉ INTERVENCI 
 
MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA 3 

 
 
Akreditace:          žádost k akreditaci kurzu zaslána na MPSV  

 

Rozsah kurzu:    24 hodin 

 

Číslo kurzu:         

 

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

 

Termín kurzu:  18. – 20. září 2020 

 

Uzávěrka přihlášek: 1. září 2020 

 
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. Hana Koubková 

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 Liberec z.s.  

 
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. 

 
 
 
 


