Název kurzu:

Snoezelen – víc, než jen zážitek aneb seznámení se s konceptem Snoezelen
v sociálních službách
Jednodenní kurz je zaměřen na seznámení se s konceptem Snoezelen, jako důležité a efektivní
terapeutické intervence v sociálních službách. Je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách
napříč strukturou organizace. Obsahem je úvod k teoretickému východisku konceptu Snoezelen,
základní vymezení teoretického rámce a zaměření na metody, způsoby a postupy intervence v
multismyslové místnosti. Nedílnou součástí je i zážitková část, která je zaměřena na prožitek a
konkrétní ukázky.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0886-SP/PC/PP
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Termín: 17. 6. 2021
Čas:
9.00 – 15.30 hod.
LEKTOR: Mgr. Jana Biňovcová
OBSAH KURZU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Snoezelen, úvodní seznámení s konceptem
Teoretická východiska
Osobnost průvodce v místnosti Snoezelen v sociálních službách
Principy a cíle konceptu Snoezelen
Prototypy místností, vybavení
Zážitková část – ukázka zážitkové hodiny
Snoezelen – jako místo důvěry a bezpečí
Sebereflexe, závěr, rozloučení

REGISTRACE
CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:
Místo konání: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)
Cena:
1950 Kč/os
1560 Kč/os (příspěvková organizace hl. m. Prahy NEBO člen AVPO ČR)

;
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická • Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4 •
Tel.: +420 270 006 570 • IČ 70873046 www.domov-sulicka.cz • ID dat. schránky 86bk6ym

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zásady ochrany osobních údajů účastníků vzdělávacích akcí

Souhlas s publikováním a uchováváním fotografií, videí a audiovizuálních záznamů – účastník
vzdělávací akce

Název kurzu:

Duchovní potřeby u osob s mentálním znevýhodněním
Spiritualita osob s mentálním znevýhodněním je velmi často opomíjené téma. Cílem kurzu je
seznámit s tímto fenoménem, jako významným nástrojem ke zkvalitnění života osob s mentálním
postižením a následně i prostředkem pro humanizace sociálních služeb. Klíčové téma je právo člověka
s mentálním znevýhodněním na vlastní duchovní život a možnost zvolit si, zda a jak osobní spiritualitu
realizovat a prohlubovat.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0882-SP/PC/PP/VP
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: 19. 05. 2021
Čas:
9.00 – 15.30 hod.
LEKTOR: Mgr. Jana Biňovcová

OBSAH KURZU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spiritualita osob s mentálním znevýhodněním
Právo na vlastní spiritualitu – sebereflexe
Právo na vlastní spiritualitu
Zdroje spirituality
Klasifikace a reflexe spirituality
Doprovázení umírajících osob s mentálním znevýhodněním
Práce s rizikem
Ukončení kurzu

REGISTRACE

;
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická • Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4 •
Tel.: +420 270 006 570 • IČ 70873046 www.domov-sulicka.cz • ID dat. schránky 86bk6ym

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:
Místo konání: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)
Cena:
1700 Kč/os
1360 Kč/os (příspěvková organizace hl. m. Prahy NEBO člen AVPO ČR)
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zásady ochrany osobních údajů účastníků vzdělávacích akcí
Souhlas s publikováním a uchováváním fotografií, videí a audiovizuálních záznamů – účastník
vzdělávací akce

Název kurzu:

Základy komunikace s lidmi s MP a PAS v prostředí sociálních služeb
Dvoudenní kurz „Základy komunikace s lidmi s MP a PAS v prostředí sociálních služeb je zaměřen na
specifika při komunikaci s lidmi s mentálním postižením a PAS (obecné zásady, projevy jistých
specifických znaků, možnosti rozvíjení komunikace, alternativní a augmentativní formy komunikace,
stigmatizace lidí s postižením při komunikaci apod.). Klade za cíl seznámit účastníky s možnostmi, jak
efektivně naslouchat, jak uchopit komunikaci, jak dobře porozumět potřebám a přáním člověka, jež
verbálně nekomunikuje nebo jehož komunikační dovednosti jsou jistým způsobem limitovány, čeho si
všímat a na co se zaměřit.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0885-SP/PC
Časová dotace: 16 vyučovacích hodin

Termín: 5.5. – 6.5.2021
Čas:
9.00 – 15.30 hod. (oba dny)
LEKTOR : Bc. Barbora Kohoutová

OBSAH KURZU:
1. Seznámení se slovy i bez nich

;
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická • Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4 •
Tel.: +420 270 006 570 • IČ 70873046 www.domov-sulicka.cz • ID dat. schránky 86bk6ym

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komunikace a mentální
postižení
Člověk s mentálním postižením a komunikace
Alternativní a augmentativní formy komunikace
Zopakování pojmů, možnosti AAK, výhody nevýhody, praktická ukázka pomůcek
Praktické ukázky
Shrnutí, rozloučení

REGISTRACE

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:
Místo konání: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)
Cena:
3200 Kč/os
2560 Kč/os (příspěvková organizace hl. m. Prahy NEBO člen AVPO ČR)
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zásady ochrany osobních údajů účastníků vzdělávacích akcí
Souhlas s publikováním a uchováváním fotografií, videí a audiovizuálních záznamů – účastník
vzdělávací akce

Název kurzu:

Úvod do individuálního plánování zaměřeného na člověka v sociálních
službách
Tento kurz poskytuje základní informace o tom, jak se aplikuje humanistické pojetí péče o člověka do
procesu individuálního plánování. Individuální plánování zaměřené na člověka staví na vztazích
pomáhajícího a uživatele služby, jež vycházejí z úcty k jednotlivci a z víry v jeho kapacitu pro růst,
rozvoj a tvořivost. Program představuje základní myšlenky tohoto směru a jeho kvalitní uplatnění v
praxi právě při individuálním plánování (etika, bezpodmínečné pozitivní přijetí, princip normality,
právo, stavět plán na schopnostech a dovednostech klienta, spolupráce s rodinou a blízkými osobami,
respekt.

;
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická • Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4 •
Tel.: +420 270 006 570 • IČ 70873046 www.domov-sulicka.cz • ID dat. schránky 86bk6ym

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0884-SP/PC
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Termín: 10. 6. 2021
Čas:

9.00 – 15.30 hod.

LEKTOR: Bc. Barbora Kohoutová

OBSAH KURZU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Představení interaktivní formou
Individuální plánování v kontextu platné legislativy + představení PCA
Individuální plánování – životní oblasti – teorie
Individuální plánování – životní oblasti – praxe
Shrnutí, odpovědi na otázky z praxe
Rozloučení a závěr kurzu

REGISTRACE

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:
Místo konání: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)
Cena:
1700 Kč/os
1360 Kč/os (příspěvková organizace hl. m. Prahy NEBO člen AVPO ČR)
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zásady ochrany osobních údajů účastníků vzdělávacích akcí

Souhlas s publikováním a uchováváním fotografií, videí a audiovizuálních záznamů – účastník
vzdělávací akce

;
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická • Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4 •
Tel.: +420 270 006 570 • IČ 70873046 www.domov-sulicka.cz • ID dat. schránky 86bk6ym

Název kurzu:

Úvod do řízení změny v sociálních službách
Cílem kurzu je seznámit účastníky se zaváděním a řízením změny v sociálních službách jako nástrojem
ke zvyšování kvality poskytované pobytové sociální služby. Je kladen důraz na proces řízení změny v
kontextu humanizace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Strategické řízení je důležitou složkou
marketingové politiky organizace poskytující sociální služby, jakož i strategické plánování, které
zahrnuje formulaci poslání, stanovení cílů a rozpočet.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0883-SP/PCVP
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Termín: 12. 5. 2021
Čas:
9.00 – 15.30 hod.

LEKTOR: Bc. Lenka Kohoutová

Obsah kurzu:
1. Úvod kurzu - procesu řízení změny v sociálních službách
2. Humanizace, deinstitucionalizace, identifikace procesu
3. Strategické řízení v sociálních službách
4. Strategické plánování v sociálních službách
5. Ekonomické procesy v sociálních službách
6. Efektivní vedení v sociálních službách
7. Realizace změny a hodnocení v sociálních službách
8. Závěr

REGISTRACE

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:
Místo konání: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4

;
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická • Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4 •
Tel.: +420 270 006 570 • IČ 70873046 www.domov-sulicka.cz • ID dat. schránky 86bk6ym

(online, před kurzem obdržíte

instrukce k připojení)

Cena:
1700 Kč/os
1360 Kč/os (příspěvková organizace hl. m. Prahy NEBO člen AVPO ČR)
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zásady ochrany osobních údajů účastníků vzdělávacích akcí

Souhlas s publikováním a uchováváním fotografií, videí a audiovizuálních záznamů – účastník
vzdělávací akce

;
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická • Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4 •
Tel.: +420 270 006 570 • IČ 70873046 www.domov-sulicka.cz • ID dat. schránky 86bk6ym

