
 

Mgr. Iveta ŠŮSTKOVÁ, IČ 605 77 169, sídlo firmy: Dlouhá 207, 763 15 SLUŠOVICE 
Fyzická osoba realizuje kurzy akreditované MPSV ČR. 

Telefon: +420 777 61 41 81,  www.siveta.cz, e-mail: siveta@volny.cz ; kurzy@siveta.cz 

KURZ: 
 

„ZÁKLADY TECHNIK ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB U NEKOMUNIKUJÍCÍCH UŽIVATELŮ“ 
 
 

Lektor:    Mgr. Iveta Šůstková 
Časová dotace:   8 výukových hodin / 1 výukový den 
Akreditace vzdělávacího programu u MPSV ČR: 
    Číslo akreditace MPSV ČR A2017/0633 – SP/PC/PP, 
    účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování. 
Cílová skupina účastníků: PC - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních  

službách. 

SP - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků. 

PP - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání neformálních pečovatelů. 

Počet účastníků v kurzu: Maximálně 22 

Forma:   Prezenční. 

Cena kurzu:    Cena je uvedena v aktuálním ceníku. 

Cena zahrnuje přípravu a lektorné, výukové materiály, zpracování 

závěrečného hodnocení a evaluačních dotazníků účastníků, 

vystavení a tisk osvědčení. K ceně je vždy přičteno cestovné lektora 

do místa konání kurzu (řídí se vyhláškou MPSV ČR o cestovních 

náhradách). 

Obsah kurzu, cílové kompetence: 
✓ Vzdělávací program je vhodný pro všechny pracovníky v sociálních službách, ale hlavně 

pro klíčové pracovníky, jejich vedoucí a metodiky. 
✓ Seznamuje účastníky se způsoby zjišťování potřeb a osobních cílů u nekomunikujících 

klientů jako podkladů pro tvorbu individuálních plánů. 
✓ Účastníci se naučí správně diagnostikovat osoby – uživatele sociálních služeb, u kterých 

lze využít techniky pro nekomunikující uživatele. 
✓ Seznamuje s metodami a výběrem vhodných technik práce s nekomunikujícími klienty 

(intuitivní, racionální i pomocné techniky). 
✓ Program prakticky představí, jak vytvářet hypotézy o potřebách klienta a jak je zapracovat 

do individuálního plánu nekomunikujícího uživatele. 
✓ Seznamuje se způsoby vyhodnocení individuálního plánu u nekomunikujících uživatelů.  
✓ V průběhu vzdělávacího programu se aktivně zapojí do tvorby „cvičného“ individuálního 

plánu průběhu poskytování sociální služby. 
✓ Účastníci se seznámí s formami vedení dokumentace k individuálnímu plánování a 

současně i s formami vhodného předávání potřebných informací mezi pracovníky o 
průběhu poskytování služby. 

✓ Účastníci budou při kurzu získané teoretické informace využívat pro sestavení 
individuálního plánu a při jeho samotné obhajobě. 
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