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e-mail: info@zretel.cz

ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým,
kontaktujte nás a my Vám připravíme konkrétní nabídku.

Aktuální termíny a přihlášky na školení naleznete na našich webových stránkách.

ADAPTACE SENIORA PŘI NÁSTUPU DO INSTITUCE
č. akreditace: 2017/0093-PC/SP/VP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová





8 vyučovacích hodin

Základní psychologické poznatky o lidské adaptabilitě a adekvátní reakce na potřeby klientů
v průběhu adaptace v zařízení (fáze adaptace)
Změny ve stáří a vymezení pojmu zátěž včetně jejích důsledků na lidský život (přirozené formy
adaptační reakce)
Pozornost bude věnována rozhodnutí k nástupu do domova, přípravě na nástup do zařízení, prvním
dnům po nástupu a postupnému začleňování do instituce
Účastníci si osvojí praktické návody, jak v rámci sociálních služeb úspěšně zvládnout adaptaci klienta
a zabránit možným projevům maladaptace. V navazující praktické části se účastníci na základě
kazuistik naučí, jak sestavit efektivní a funkční individuální adaptační plán klienta.

BIBLIOTERAPIE – aktivizace lidí s mentálním postižením pomocí práce s textem
č. akreditace: 2015/0647-PC
lektor: Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová





8 vyučovacích hodin

Postavení biblioterapie v systému dalších terapeutických metod
Základní informace o možných formách, postupech, prostředcích a praktických cvičeních
Získání zkušenosti skrze vlastní prožitek – tvorba poetických hříček, hra se slovy, tvorba textu
netradičními formami – společném sdílení s dalšími účastníky kurzu, reflexe prožité zkušenosti
Úprava aktivit pro klienty různých cílových skupin

CÍLOVÁNÍ A ŠKÁLOVÁNÍ v sociálních službách
č. akreditace: 2015/1160-PC/SP
lektor: Mgr. Jiří Vlček


8 vyučovacích hodin

Cíle klientů služeb v kontextu systemického přístupu sociální práce a tvorby adekvátně zaměřených
cílů s využitím škál
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Problematika individuální práce s klientem v kontextu povinností daných standardy kvality a zákonem
o sociálních službách
Využití škál v rámci přístupu orientovaného na řešení („zázračné škály“); techniky a způsoby
komunikace s klientem

DÍTĚ (ADOLESCENT) S PROJEVY OBTÍŽÍ V CHOVÁNÍ – úvod do problematiky
č. akreditace: 2015/0562-PC/SP/VP
lektor: Mgr. Kateřina Ingrová





8 vyučovacích hodin

Základní diagnostické a poradenské přístupy k projevům poruch chování u dětí a adolescentů
Vymezení základních vývojových charakteristik dětství a dospívání se zaměřením na vývojové
potřeby a úkoly v rámci rodinného systému.
Nejběžnější projevy obtíží v chování v dětství a adolescenci (např. u dětí s diagnózou ADHD
syndromu, Aspergerova syndromu, u dětí s disharmonickým vývojem osobnosti atd.)
Praktické ukázky práce s výchovně náročnými dětmi (adolescenty) na základě kazuistik

DRAMATERAPIE – aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím divadelních prvků
č. akreditace: 2015/0648-PC
lektor: Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová





8 vyučovacích hodin

Postavením dramaterapie v kontextu expresivních terapií a ve srovnání s teatroterapií
a psychodramatem
Tvorba dramaterapeutického projektu
Úprava aktivit pro klienty různých cílových skupin
Získání zkušenosti skrze vlastní prožitek – základní dovednost reflexe prožité zkušenosti, vnímání
sebe sama, svých pocitů, svého těla

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S OBTÍŽNĚ ZVLÁDNUTELNÝMI TYPY KLIENTŮ
č. akreditace: 2015/1019-PC/SP/VP/PP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová; PhDr. Aleš Musil, Mgr. Jan Vaněk





16 vyučovacích hodin

Typologie klientů (např. mlčenlivý klient; agresivní a nepřátelský klient; klient, který se snaží získat
výhody; nedobrovolný klient atp.), motivy jejich jednání
Rozpoznávání vhodného stylu komunikace a jednání s daným klientem
Komunikační pravidla a možnosti jejich uplatnění; zvýšení odolnosti proti stresu
Reakce na osobní útoky a jak podávat negativní zpětnou vazbu obtížně zvládnutelnému typu klientů
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EMOČNÍ INTELIGENCE, POZORNOST A POZOROVÁNÍ v sociální praxi
č. akreditace: A2017/0277-SP/PC
lektor: Bc. Radka Zábojová





8 vyučovacích hodin

Seminář nahlíží na emoční inteligenci jako na podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách.
Navazuje na skutečnost, že právě EI je kvalitativní rovina, díky níž je možné navázat proaktivní
komunikaci s klientem vedoucí k žádoucím sociálním změnám.
Skrze praktické ukázky budou přiblíženy pojmy emoce a prožívání, empatie, pozornost a všímavost
při práci s klientem v praxi

ETIKA v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
č. akreditace: A2017/0684-SP/PC
lektor: Bc. Martina Svobodová, DiS.







8 vyučovacích hodin

Principy poskytování sociální služby v úzkém propojení s etickým chováním, morálkou, mravností a
svědomím
Práva, oblast porušování práv klientů, střet zájmů
Práva a ochrana pečujících
Principy poskytování sociálních služeb (důstojnost, autonomie, partnerství)
Praktické ukázky a zpracování konkrétních témat
Etika v praxi poskytovatele sociálních služeb s přihlédnutím ke specifikům konkrétního pracoviště,
přihlédnutí ke konkrétním cílovým skupinám

EXPRESIVNÍ TERAPIE – aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím osobního
prožitku
č. akreditace: 2015/0649-PC
lektor: Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová




8 vyučovacích hodin

Postavením expresivních terapií v systému speciálně pedagogických terapií a jejich uplatněním
při aktivizaci klientů s mentálním postižením
Seznámení s průběhem jednotlivých expresivních terapií skrze vlastní prožitek a seznámení
s možnými uměleckými prostředky coby nástroji terapeutického procesu – možnosti propojení
Dovednost reflexe prožité zkušenosti, vnímání sebe sama, svých pocitů a svého těla
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HODNOCENÍ KVALITY se zaměřením na KRITÉRIUM 15a
č. akreditace: 2015/1119-PC/SP/VP
lektor: Mgr. Jiří Vlček





8 vyučovacích hodin

Praktická příprava zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb na tvorbu a zpracování standardu
kvality č. 15 se zaměřením na kritérium 15a (průběžná kontrola a hodnocení)
Základní povinnosti vyplývající z tohoto standardu ve vztahu k hodnocení kvality sociální služby
Metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu se zaměřením na tvorbu dotazníků
Tvorba vlastního dotazníku a identifikace výzkumných chyb

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI (nejen) pečovatelských služeb
č. akreditace: A2018/0143-SP/PC
lektor: Mgr. Marcela Hauke





8 vyučovacích hodin

Získání základní dovednosti k tomu, aby absolvent byl schopen vytvořit smysluplný individuální plán
pro uživatele i pro pracovníka
Pochopení, co jsou osobní cíle, jak je zjišťovat, jaká vazba existuje mezi nepříznivou sociální situací a
osobními cíli, jak zjišťovat potřeby, schopnosti a možnosti uživatele a na základě těchto znalostí
naplánuje s uživatelem průběh péče a vytvoří smysluplný individuální plán
Jaká specifika platí pří plánování u uživatelů s demencí, s dalším zdravotním postižením, jak plánovat
u uživatelů omezených ve svéprávnosti

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI – práce se ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHEM KLIENTA
(SENIORA)
č. akreditace: 2016/0488-PC/SP/PP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová





8 vyučovacích hodin

Práce se životním příběhem klienta – jeho hlavní přínosy a limity, praktické využití tohoto přístupu
při vytváření individuálního plánu klienta
Důležitost potřeb v lidském životě a specifické způsoby identifikace a naplňování potřeb ve stáří
Praktické postupy a techniky, které lze využít při zjišťování potřeb u klientů, kteří nejsou schopni
verbální komunikace.
Koncept životního příběhu klienta – jak citlivě a efektivně komunikovat s klientem, s jeho rodinnými
příslušníky a ostatními členy týmu při zjišťování jeho životního příběhu.

JAK AKTUALIZOVAT METODIKY – Aneb pracujeme se standardy správně?
č. akreditace: 2015/0017-SP
lektor: Mgr. Lucie Hanzíková, DiS.


8 vyučovacích hodin

Aktualizace metodik jako běžná součást každodenní práce v sociálních službách
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Vymezení pojmů v souvislostech, které mají vliv na aktualizaci metodik (postup-proces, situace,
personální odpovědnost, kompetence, časový harmonogram)
Praktická cvičení, která účastníkům umožní nahlédnout na jejich stávající praxi a reflektovat ji
(stanovení postupných kroků, klady, zápory postupu, časový harmonogram aktualizace).

JAK POROZUMĚT UŽIVATELI S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ – úvod do problematiky
č. akreditace: 2016/0702-PC/SP
lektor: Mgr. Marcela Hauke






8 vyučovacích hodin

Teoretický základ – co to je demence, jak se dělí, jaké jsou rizikové faktory vzniku, jaké jsou její fáze,
jak se demence projevuje, s jakými poruchami chování se při demenci můžeme setkat a jak s nimi
pracovat – konkrétní příklady z praxe
Specifika Alzheimerovy choroby
Specifika komunikace s osobou s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých fázích – naplňování
nevyslovených potřeb.
Současné trendy v přístupu k osobám s demencí – přístup zaměřený na klienta, orientace realitou,
programované a individualizované aktivity, validace, reminiscence, naučený postup,
psychobiografický model

KOMUNIKACE S KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
č. akreditace: A2017/0112-SP/PC
lektor: Mgr. Eva Liberdová, MBA





8 vyučovacích hodin

Seznámení s problematikou sluchového postižení a jejími specifiky u lidí, kteří ztratili sluch.
Důsledky ohluchnutí v praktickém životě.
Účastníci získají poznatky, které jim pomohou minimalizovat komunikační bariéru při kontaktu s lidmi
se sluchovým postižením a pochopí podstatu chyb, kterých této komunikaci dopouštějí.
Komunikaci si účastníci procvičí i prakticky přímo při s lektorem (= osobou se sluchovým postižením)
a zbaví se obav z komunikace a pocitu, že člověk, který neslyší je „jiný“.

KRÁTKÉ INTERVENCE při práci S NEMOTIVOVANÝMI KLIENTY sociálních služeb
č. akreditace: A2017/0459-SP/PC
lektor: Mgr. et Mgr. et Bc. Jan Zahradník





8 vyučovacích hodin

Seminář se zaměřuje na jednoduché a efektivní intervenční a motivační techniky při práci s klientem v
časové tísni nebo během časově omezené spolupráce
Cílem školení je nabídnout pracovníkům inspiraci a techniky pro práci s nemotivovanými klienty, kteří
využívají služeb jednorázově či zřídka, případně přicházejícími bez konkrétní zakázky. Současně
seminář představí možnosti práce s dlouhodobými klienty, kde často pracovníci rezignují, protože
vyčerpali svůj repertoár intervencí.
Prostřednictvím kazuistik a diskuse s účastníky jsou hledány možnosti využití technik ve specifických
situacích z praxe
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METODICKÉ PŘEDPISY V PRAXI ORGANIZACE a pracovní náplň pozice metodika
č. akreditace: 2015/1159-VP
lektor: Mgr. Jiří Vlček




8 vyučovacích hodin

Pracovní náplň pozice metodika, tvorba a aktualizace metodických předpisů v souladu se standardy
kvality sociálních služeb
Uvedení konkrétních příkladů a odpovědí na otázky týkající se kvality sociální služby v návaznosti
na metodiky, udržování jejich aktuálnosti a souladu s platnými přepisy
Příklady z praxe a řešení organizačních komplikací s nedostatkem času nebo malým počtem
personálu

MOŽNOSTI DISTANČNÍHO PORADENSTVÍ
č. akreditace: 2015/0018-PC/SP/VP
lektor: PhDr. Andrea Lásková




8 vyučovacích hodin

Distanční formy poradenství prostřednictvím telefonu, VOIP, e-mailu, web based message systému,
chatu a částečně také videokonference
Specifika těchto kontaktů a podmínky, za kterých lze tento typ poradenství vykonávat
Ukázky distančního poradenství a modelový rozhovor

OBTÍŽNÉ SITUACE PŘI PRÁCI S KLIENTEM V NZDM A JAK JIM PŘEDCHÁZET
č. akreditace: A2018/0144-SP/PC
lektor: Mgr. Nela Mátlová





8 vyučovacích hodin

Zaměření na téma obtížných situací ve specifickém prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež
Specifičnost prostředí nízkoprahového zařízení - jaké konfliktní, příp. obtížné situace zde mohou
vzniknout a jak jim právě za pomoci specifik tohoto zařízení co nejlépe předejít, případně je vyřešit
Návod na způsob vedení motivačního rozhovoru s nemotivovaným klientem
Praktické postupy jak s konfliktní situací/agresí pracovat

PALIATIVNÍ PÉČE v sociálních službách
č. akreditace: 2016/0269-PC/SP/PP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová; PhDr. Aleš Musil







8 vyučovacích hodin

Seznámení s problematikou smrti a umírání
Možnosti komunikace a adekvátní reakce na potřeby umírajícího klienta a jeho rodiny
Uvědomění si svých vlastních pocitů a postojů ohledně umírání a smrti
Kulturní, historické a antropologické souvislostmi tématu
Konceptem paliativní péče u nás
Praktické příklady a modelové rozhovory s umírajícím klientem, s doprovázejícími osobami,
s pozůstalými i s ostatními členy týmu
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PÉČE O PAMĚŤ - trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
č. akreditace: A2017/0682-PC
lektor: Mgr. Milena Čiklová







8 vyučovacích hodin

Základní informace o důvodech zhoršování kognitivních funkcí u seniorů
Přínos kognitivního tréningu a kognitivní rehabilitace
Schopnost vytváření cvičení s cílem posílit rozvoj jednotlivých druhů paměti
Zásady a principy přípravy práce ve skupině
Význam využití skupinové dynamiky při motivaci uživatele
techniky k trénování paměti a konkrétní příklady využitelné v praxi

PODPORA ZMĚNY A MOTIVACE u klientů
č. akreditace: 2015/0931-PC/SP/VP/PP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová; PhDr. Aleš Musil





8 vyučovacích hodin

Práce s nemotivovanými klienty a s klienty, kteří odmítají změnu ve svém životě
Osvětlení principů procesu změny a motivace
Techniky a postupy, které vedou k podpoře vnitřní motivace klienta, ke změně chování či rozvoji jeho
potenciálu
Možnosti plánování intervence vedoucí ke zvýšení motivace klienta

PRAKTICKÝ FUNDRAISING v sociálních službách
č. akreditace: 2015/1118-VP
lektor: Mgr. Jiří Vlček





8 vyučovacích hodin

Seminář je určen pro ty, kteří jsou v organizacích pověřeni získáváním finančních prostředků od firem
nebo individuálních dárců
Představen bude teoretický koncept fundraisingu v sociálních službách (přehled o formách
a metodách fundraisingu, praktických zásadách a doporučeních z praxe)
Praktické upevňování poznatků formou zážitkové práce ve skupinách
Příprava nového fundraisingového plánu podle zvolené formy

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ pracovníků v sociálních službách
č. akreditace: 2016/0486-PC/SP/PP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová, Mgr. Jan Vaněk





8 vyučovacích hodin

Rozpoznávání a adekvátní reakce na zátěžové situace v pracovním životě (uvědomění si pozitivních
i rizikových stránek své profese)
Průběh stresové reakce a s fungováním lidské psychiky v zátěžových situacích
Příčiny a příznaky syndromu vyhoření a jeho stádia (zmapování aktuální míry zátěže a velikosti
ohrožení syndromem vyhoření)
Péče o sebe sama a aktualizace hodnotového žebříčku. Základy relaxace a autogenního tréninku.
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PŘÍPRAVA A REALIZACE AKTIVIT PRO KLIENTY V NDZM
č. akreditace: A2018/0143-SP/PC
lektor: Mgr. Nela Mátlová

8 vyučovacích hodin



Účastníci se naučí, jak klienty motivovat k různým aktivitám, jaké způsoby motivace máme a jak je
prakticky využít




Školení provede účastníky procesem stavby volnočasových aktivit
Ukázky konkrétních expresivních technik vhodných pro práci s klienty v NZDM

PŘÍPRAVA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA INSPEKCI KVALITY
č. akreditace: 2015/1117-SP/VP
lektor: Mgr. Jiří Vlček





8 vyučovacích hodin

Problematika inspekcí kvality sociálních služeb v celé její šíři a aktuálním zněním
Podpora motivace poskytovatelů k důkladné a kontinuální práci na standardech kvality v souladu
se zákonnými předpisy a zmírnění jejich obav z inspekce
Základní informace o průběhu inspekcí a nejčastější chyby ve zpracování standardů a při plnění
povinností poskytovatelů
Praktická ukázka provedení (meta) kontroly stavu standardů kvality v organizaci účastníků
a upozornění na možná úskalí (na co si dát během příprav na inspekci pozor)

REMINISCENCE – práce se vzpomínkami
č. akreditace: 2017/0097-PC/SP/PP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová; Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, DiS.






8 vyučovacích hodin

Hlavní přínosy a limity reminiscenční terapie a základní praktické dovednosti využitelné
v každodenním přístupu k uživatelům sociální služby
Na základě vlastního prožitku si účastníci uvědomí důležitost vzpomínek v lidském životě a jejich
využitelnost při práci se seniory. Budou vedeni k tomu, aby chápali reminiscenci jako techniku, která
podporuje sebeúctu klientů a zvyšuje celkovou kvalitu jejich života.
Techniky komunikace při vzpomínání s jednotlivcem i se skupinou, u klientů se specifickými
potřebami a u lidí trpící syndromem demence
Představení konkrétních reminiscenčních aktivit (kniha vzpomínek, kufřík vzpomínek, reminiscenční
výstava, reminiscenční místnost a další)

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
č. akreditace: 2016/1129-PC/SP/PP
lektor: Mgr. Kristína Strouhalová


8 vyučovacích hodin

Základní informace o sexualitě osob s mentálním postižením a významu sexuální výchovy u těchto
osob (právo na sebevyjádření osob s mentálním postižením, právo na sexuální identitu…).
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Různé oblastmi sexuální výchovy osob s MP (partnerství a sexualita osob s MP, sexuální zneužívání,
…)
Nastínění možných způsobů předávání informací těmto klientům a seznámení s metodickým
materiálem určeným k sexuální výchově. Kazuistiky z praxe.

SNIŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI UŽIVATELŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
č. akreditace: 2017/0094-PC/SP
lektor: Mgr. Pavla Kučerová




8 vyučovacích hodin

Seznámení s problematikou ochrany práv uživatelů služeb a přiblížení faktorů vzniku závislosti na
sociální službě
Obeznámí se s teorií potřeb, metodami podporovaného rozhodování a prací s přijatelným rizikem při
snižování podpory uživatelům
Metody plánování zaměřeného na konkrétního uživatele i možnosti řešení nepříznivé sociální situace
cílové skupiny

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE S DOSPĚLÝMI KLIENTY S AUTISMEM (PAS)
č. akreditace: A2018/0141-SP/PC
lektor: Bc. Radka Zábojová







8 vyučovacích hodin

Seznámení pracovníků, kteří se při své práci setkávají s projevy autistického chování u dospělých
klientů, s postupy, když běžné či doporučované prostředky komunikace nefungují.
Představení obecných principů práce s lidmi s autismem
Osvojení dovednosti, jak najít příčiny selhání a jak navázat funkční vztah
Emoční deka
Jak se dlouhodobě vyrovnávat s obtížemi v sociální komunikaci s klientem s vysokým stupněm
komunikačních abnormalit
Účastníci prakticky rozvinou svou dovednost porozumět druhému, orientovat se v emocích, navýšit
své profesní kompetence, sociální inteligenci a komunikační jistotu

SPECIFIKA KOMUNIKACE S LIDMI SE SYNDROMEM DEMENCE
č. akreditace: 2016/0268-PC/SP/PP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová; Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, DiS.





8 vyučovacích hodin

Seznámení s problematikou syndromu demence (příznaky a příčiny syndromu demence, jednotlivá
stádia tohoto onemocnění)
Potřeby klientů s demencí a jak je naplňovat v jednotlivých fázích
Problematické situace spojené s péčí o lidi s demencí
Komunikační dovednosti využitelné při péči o tyto uživatele, prvky nonverbální komunikace, práce se
vzpomínkami a orientace v realitě.

Zvonařka 14, Brno, 617 00
IČ: 28335775
www.zretel.cz, tel.: 730 684 908
e-mail: info@zretel.cz

SUPERVIZE – možnosti a limity
č. akreditace: 2015/0019-PC/SP/VP
lektor: PhDr. Andrea Lásková




8 vyučovacích hodin

Zprostředkování zkušenosti s realizací supervize v českém prostředí
Možnosti supervize a její limity
Praktická ukázka skupinové supervize a sdílení dosavadních zkušeností lektora i účastníků

STRUKTUROVANÉ JEDNOTKY SNOEZELEN
– multisenzorické prostředí pro ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ A POZORNOSTI
č. akreditace: A2017/0114-SP/PC/VP
lektor: Mgr. Dagmar Mega





8 vyučovacích hodin

Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a
kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu,… a jak s těmito prvky pracovat směrem
k podpoře soustředění
Sestavení výukové hodiny, tzv. strukturované jednotky snoezelen, a jak lze tuto jednotku aplikovat i v
prostředí poskytovatelů sociálních služeb
Součástí semináře je i prožitková část

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE v praxi
č. akreditace: A2017/0460-SP/PC
lektor: Mgr. et Mgr. et Bc. Jan Zahradník




8 vyučovacích hodin

Školení se zaměřuje na praktické aspekty výkonu terénní sociální práce v různých kontextech a s
různými cílovými skupinami
Představeny budou efektivní způsoby a techniky kontaktování cílové skupiny a komunikace s klienty
v terénu
Nastíněna jsou úskalí práce s klientem v jeho přirozeném prostředí, etika terénní sociální práce a
nastavování a držení hranic při práci s klientyň

TVORBA MULTISENZORICKÉHO PROSTŘEDÍ (SNOEZELEN)
a pomůcky pro rozvoj smyslů
č. akreditace: 2051/0797-PC/SP/VP
lektor: Mgr. Dagmar Mega






8 vyučovacích hodin

Úvod do tvorby multisenzorického prostředí – místnosti či koutku (základní vybavením, pomůcky
a možnosti, jak toto multisenzorické prostředí vytvořit). Účastníci získají rámcovou představu, jak lze
vytvořit multisenzorické prostředí v základní variantě dle potřeb jejich klientů.
Představeny budou jednotlivé typy multisenzorických místností – bílá, černá, interaktivní místnost či
venkovní snoezelen
Využití pomůcek v běžném prostředí a bez nutnosti zařizovat novou místnost
Aktivity pro rozvoj
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ÚPRAVA TEXTŮ pro uživatele sociálních služeb
č. akreditace: 2017/0096-PC/SP
lektor: Mgr. Pavla Kučerová




8 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na převádění běžných textů do zjednodušené formy, která je pro cílovou skupinu
(např. mentálně postižené, seniory, atp.) srozumitelná – do tzv. easy to read (ETR) formy
Ukázky textů, které byly přeloženy do formy ETR a pravidla pro zjednodušování textů
Účastníci budou pod vedením lektorky vytvářet ETR texty, které se přímo vztahují k jejich praxi
v organizaci a vychází ze specifik dané cílové skupiny klientů.

Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S ROMSKÝMI KLIENTY
č. akreditace: 2016/0270-PC/SP
lektor: PhDr. Aleš Musil




8 vyučovacích hodin

Základní témata a způsoby komunikace s osobami romského etnika s důrazem na specifika
komunikace mezi pracovníkem a uživatelem služby
Vymezení sociální komunikace s její verbální a neverbální složkou a vedení rozhovoru jako
základního prostředku porozumění
Školení se bude rovněž zabývat komunikačními bariérami a možnostmi komunikace v rámci
asertivního jednání a řešením možných konfliktů

Úvod do KRIZOVÉ INTERVENCE U DĚTÍ (ADOLESCENTŮ) a jejich rodin
č. akreditace: 2015/0560-SP/VP
lektor: Mgr. Kateřina Ingrová





8 vyučovacích hodin

Základní vývojové charakteristiky dětství a dospívání se zaměřením na vývojové potřeby a úkoly
v rámci rodinného systému
Přiblížení nejběžnějších krizových situací a definice pojmu krizová intervence (vs. psychoterapie)
Ve skupinách proběhne práce s kazuistikami se zaměřením na vhodné řešení krize s ohledem
na vlastní zdroje (copingové strategie) klienta a rodinného systému (popř. dalších sociální sítí).
Reflexe dosavadních zkušeností frekventantů

Úvod do MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ v oblasti sociálních služeb
č. akreditace: 2015/0798-VP
lektor: Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová




8 vyučovacích hodin

Vhled do základních manažerských kompetencí potřebných v oblasti sociálních služeb
Plánování, organizování, výběr a rozmístění spolupracovníků, vedení lidí a oblast kontroly
Úvod do teoretických poznatků bude prokládán modelovými situacemi, se kterými se může účastník
kurzu setkávat ve své praxi vedoucího pracovníka v sociálních službách
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Úvod do PORADENSTVÍ A PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI SMRTELNĚ NEMOCNÝM,
jejich blízkým a pozůstalým
č. akreditace: 2016/0487-PC/SP/PP
lektor: PhDr. Aleš Musil






8 vyučovacích hodin

Vymezení pojmů spojených se smrtelnou nevyléčitelnou nemocí, s procesem umírání, prožíváním
a potřebami nemocných a jejich blízkých
Etické souvislosti určující jednání pracovníků, zásady a průběh poradenského procesu
Možnosti a typy sociálních služeb určených cílové skupině uživatelů včetně forem hospicové péče
Péče o smrtelně nemocného v domácím prostředí a v zařízeních pobytových služeb
Základy doprovázení blízkých nemocného a pozůstalých (krizová intervence, emoční podpora,
poradenství v praktických záležitostech), praktické otázky forem sociální pomoci, např. v rámci
relevantního sociálního zabezpečení (otázky finanční podpory)

Úvod do PRÁCE S AGERESIVNÍM KLIENTEM
č. akreditace: 2015/0561-PC/SP/VP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová, Mgr. Jan Vaněk




8 vyučovacích hodin

Základní vhled do tématu agrese, seznámení s reakcemi na agresivní chování v bezpečném prostředí
(modelové situace), postupy, které fungují a které nefungují
Zvládání komunikace s agresivním klientem v oblasti sociálních služeb, možnosti reakcí na takové
chování
Předcházení konfliktním situacím

Úvod do PRÁCE S KLIENTY V MULTISENZORICKÉM PROSTŘEDÍ (SNOEZELEN)
č. akreditace: 2015/0799-PC/SP/VP
lektor: Mgr. Dagmar Mega




8 vyučovacích hodin

Koncept multisenzorického prostředí snoezelen a jeho využití pro práci s různými cílovými skupinami
klientů – od osob s postižením až po seniory
Podpůrný, nedirektivní a neinvazivní přístup ke klientovi
Přínosy tohoto konceptu pro klienty a možnostmi využití, videoukázky a zahraniční trendy v této
oblasti (Velká Británie)

Úvod do problematiky TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ v sociálních službách
č. akreditace: 2016/0907-PC/SP
lektor: Mgr. Kateřina Vampolová



8 vyučovacích hodin

Násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání péče u ohrožených skupin obyvatelstva s větším zaměřením
na skupinu seniorů, jež žijí v domácím prostředí, nebo využívají pobytové sociální služby
Druhy a formy násilí, vhled do oblasti legislativy a konkrétní pomoci.
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Specifika možného zanedbávání péče v zařízeních sociálních služeb, jeho identifikace a příčiny
Náročnost výkonu pomáhající profese, prevence syndromu vyhoření a předcházení nevhodnému
chování

UŽIVATEL DROG JAKO KLIENT SOCIÁLNÍ SLUŽBY
č. akreditace: 2016/1164-PC/SP
lektor: Mgr. et Mgr. et Bc. Jan Zahradník





8 vyučovacích hodin

Kontakt sociálního pracovníka (či pracovníka soc. služby) a uživatele drog v různých kontextech
Nejčastěji zneužívané typy látek, možnosti léčby a následné péče o uživatele drog
Zkušenosti a náměty pro práci s touto cílovou skupinou, včetně jejích specifik a úskalí
Efektivní práce a práce na změně, komunikace, motivace a případné intervence

VEDENÍ PODPŮRNÉHO ROZHOVORU a EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE v sociálních
službách
č. akreditace: A2017/0278-SP/PC
lektor: Bc. Radka Zábojová




8 vyučovacích hodin

Seminář představuje způsoby, jak navyšovat emoční inteligenci a možnosti jak mapovat komunikační
pole mezi klientem a pracovníkem.
Účastníci získají základní orientaci v komunikačních strategiích, které mohou uplatnit ve své
každodenní praxi a využít je v proaktivní komunikaci s klientem.
Na modelových situacích si vyzkouší funkční rozhovor a seznámí se s podpůrným typem rozhovoru
se zřetelem ke specifikům cílové skupiny v jejich praxi.

VEDENÍ PORAD A TÝMU v oblasti sociálních služeb – role facilitátora
č. akreditace: 2015/0800-VP
lektor: Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová





8 vyučovacích hodin

Možnosti využití facilitace (zprostředkování podpory a usnadnění výkonu nebo aktivity) v manažerské
praxi v sociální oblasti
Výhody i nástrahy, které přináší skupinová komunikace
Praktické ukázky představující několik faciltačních technik, zpětná vazba od skupiny i lektora.
Techniky práce s flipchartem a jeho praktické využití pro facilitační setkání s týmem v sociálních
službách

Zvonařka 14, Brno, 617 00
IČ: 28335775
www.zretel.cz, tel.: 730 684 908
e-mail: info@zretel.cz

VÝTVARNÉ TECHNIKY při práci s klienty sociálních služeb
č. akreditace: A2017/0113-SP/PC
lektor: Bc. Radka Zábojová





8 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na jednoduché a dostupné výtvarné techniky uplatnitelné v přímé práci s
klientem sociálních služeb.
Pro pracovníka je výtvarná činnost jedním ze způsobů, jak navázat s klientem spolupracující vztah a
zapojit jej do sociálních vazeb ve svém okolí.
Akcent je kladen na spojení relaxačních činností se znalostními, motorickými a zážitkovými.
Účastníci budou také seznámeni se základy archivace a prezentace výtvarných prací tak, aby se
získané zkušenosti z práce s klientem mohly stát dlouhodobým zdrojem informací a obrazového
materiálu pro např. vzpomínkový kufřík, životní kroniku, nebo prezentace práce klientů veřejnosti.

VYUŽITÍ PÍSKU jako aktivizačního prvku v sociálních službách
č. akreditace: A2018/0292-SP/PC
lektor: Mgr. Milena Čiklová, Mgr. Bc. Olga Petrová





8 vyučovacích hodin

Účastník kurzu porozumí významu a možnostem využití práce s pískem v sociální práci.
Jako kreativní a přitom finančně dostupný materiál bude účastník kurzu schopen využít písek při práci
s různými cílovými skupinami.
Účastník na základě získaných informací bude schopen zajistit materiální a technické zabezpečení
pískoviště v konkrétním zařízení sociálních služeb.
Účastník porozumí přínosu využití malého pískoviště v sociální práci.

VYUŽITÍ ZAHRADY při práci s uživateli sociálních služeb
č. akreditace: A2018/0297-SP/PC
lektor: Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová





8 vyučovacích hodin

Seznámení se základy zahradní terapie, care farming a terapie ve volné přírodě.
Účastníci se seznámí se zahradní terapii, jejím historickém vývoji a především využití zahradní
terapie v rámci sociálních služeb.
Účastníkům bude nastíněn průběh praktických technik a k nim potřebných pomůcek.
Účastník se obeznámí s vhodností užití zahradní terapie u jednotlivých cílových skupin a v různých
situacích.

ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE
č. akreditace: A2017/0532-SP/PC/VP
lektor: Mgr. et Mgr. et Bc. Jan Zahradník



8 vyučovacích hodin

Školení se zaměřuje na předání základních znalostí a dovedností pro práci s klienty v krizi.
Definuje krizi v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu života a ozřejmuje hlavní možné
spouštěče krize v kontextu různých věkových skupin.
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Formou (modelových situací) seznamuje s některými technikami, které je možné využít v krizových
situacích a s eticky problémovými aspekty poskytování krizové intervence.

Základy PRÁCE S RODINOU A DÍTĚTEM V ROZVODOVÉ SITUACI
č. akreditace: 2015/1020-PC/SP/VP/PP

8 vyučovacích hodin

lektor: Mgr. Kateřina Ingrová a Mgr. Marcela Landová





Seminář je zaměřen na rodiny v rozvodovém řízení. Představena bude osobnostní problematika
rodičů, mezi nimiž není možná konstruktivní komunikace, kde vzniká riziko emočního poškození
dítěte
Syndrom zavrženého rodiče, charakteristika osobnosti „programujícího rodiče“, protektivní možnosti
péče o dítě v rozvodovém řízení a následné péče
Přetížení dítěte v nepřiměřené zodpovědnosti za řešení rozvodové situace rodičů; střídavá péče
(možnosti a limity různých modelů střídavé péče); možnosti podpory pro sociální pracovníky
v náročných situacích rozvodového řízení (např. možnosti „case managementu“ – případové
konference)

Základy SPECIFICKÉHO PŘÍSTUPU K LIDEM S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
v sociálních službách
č. akreditace: A2017/0530-SP/PC
lektor: Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová





8 vyučovacích hodin

Základní specifika osob s mentálním postižením, jejich psychologické zvláštnosti a jak tyto znalosti
uplatnit v praxi
Účastníci posílí své odborné kompetence ve znalostech specifik bezprostředního, tedy smyslového
a zprostředkovaného vnímání osob s mentálním postižením.
Základní informace o alternativní a augmentativní komunikaci a bazální stimulaci.
Seznámení s možností využití arte-, muziko-, drama- a biblioterapie s důrazem na jejich vzájemné
propojení.

Základy VEDENÍ SKUPINY SENIORŮ
č. akreditace: 2017/0095-PC/SP
lektor: Mgr. Bc. Veronika Valentová





8 vyučovacích hodin

Základní informace o vedení skupiny, psychologické poznatky o malé sociální skupině a adekvátní
možnosti reakce na potřeby jednotlivých klientů během skupinové práce
Základní specifika seniorské skupiny. Skupinová dynamika a procesy. Nejčastější problematické
situace při vedení skupiny.
Role vedoucího skupiny. Jak vhodně stanovit místo, čas, frekvenci i délku jednotlivých setkání.
Jak vhodně vybírat konkrétní aktivitu pro skupinová setkání.
Jak pracovat se skupinou klientů se specifickými potřebami (např. se syndromem demence)
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www.zretel.cz, tel.: 730 684 908
e-mail: info@zretel.cz

ZÁVADOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ z pohledu kurátora pro děti a mládež
č. akreditace: A2017/0683-SP
lektor: Mgr. Dana Kovářová








7 vyučovacích hodin

Seznámení s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí
Základní právní normy
Metody práce s dětmi i rodinou
Vyhodnocení situace dítěte a rodiny
Individuální plánování sociálně právní ochrany dítěte
Plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií
Příklady dobré praxe

ZÁŽITKOVÉ TECHNIKY PROTIDROGOVÉ PREVENCE
č. akreditace: A2018/0291-SP/PC
lektor: Mgr. et Mgr. et Bc. Jan Zahradník




8 vyučovacích hodin

Stručné přestavení systému protidrogové prevence v České republice a představení jednotlivých typů
prevence, včetně jejich hlavních cílů a poskytovatelů
Způsoby práce s jednotlivcem a se skupinou v rámci primární protidrogové prevence včetně
specifických zásad, možných úskalí a problémových momentů
Kurz zážitkovou a interaktivní formou představuje jednotlivé techniky protidrogové prevence, včetně
didaktických zásad a možných problémových momentů realizace jednotlivých technik

ZVLÁDÁNÍ STRESU A STRESOVÉ ZÁTĚŽE v oblasti sociálních služeb
č. akreditace: 2016/0907-PC/SP/VP/PP
lektor: Mgr. Bc. Michaela Pobudová







8 vyučovacích hodin

Seminář reaguje na potřebu pracovníků v sociálních službách a v dalších pomáhajících profesích
vypořádávat se s každodenními stresovými situacemi
Informace o vzniku a vlivu stresu na jednotlivce
Postupy, jak stresu předcházet a jak již existující stresové situace efektivně řešit. Práce s negativními
emocemi.
Nástroje zvyšující odolnost vůči stresu a jeho prevence. Předcházení syndromu vyhoření.
Účastníci si pomocí individuálních a skupinových cvičení budou analyzovat potenciální osobní
stresory, zejména v rámci zaměstnání v sociálních službách, a stanovovat osobní plán přístupu
ke stresorům a řešení pravidelně se opakujících stresových situací.

