
 

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: 
 

„OSOBNÍ CÍL - CÍL SPOLUPRÁCE PŘI PLÁNOVÁNÍ  
A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY“ 

 
Lektor:    Mgr. Iveta Šůstková 
Časová dotace:   8 výukových hodin / 1 výukový den 
Akreditace vzdělávacího programu u MPSV ČR: 
    Číslo akreditace MPSV ČR A2020/0616 – SP/PC, 
    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. 

Počet účastníků v kurzu: Maximálně 18 

Forma:   Prezenční, po dobu mimořádných protiepidemiologických opatření  

možno i on-line. 

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 naučí pracovníky, kteří se věnují individuálnímu plánování průběhu 

poskytování sociální služby, základní znalosti pravidel pro vyjednání a nastavení osobních 
cílů uživatelů. 

✓ Napomůže pracovníkům identifikovat možné osobní cíle uživatele, které by mohly být 
následně tzv. cílem spolupráce mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby. 

✓ Současně se účastníci seznámí se všemi fázemi a jejich propojením, práce s osobním cílem 
a cílem spolupráce. 

✓ A to fází jednání se zájemcem o službu – řešení jeho nepříznivé sociální situace, smlouvou 
o poskytování služby a následným individuálním plánováním a hodnocením sociální 
služby. 

✓ Vzdělávací program teoreticky seznamuje s informacemi, jak správně formulovat osobní 
cíl a cíl spolupráce a jak správně tyto vyjednané cíle dokumentovat. 

✓ Seznamuje s pravidly pro hodnocení naplňování těchto cílů. 
✓ Prakticky představí způsoby vedení komunikace směřující k nastavení cíle spolupráce, 

seznámí účastníky s různými komunikačními styly, které podporují a utlumují komunikaci 
a aktivitu samotného uživatele. 

✓ Teoretické znalosti jsou prakticky rozvíjeny v modelových situacích, zaměřujících se na 
vyjednání osobního cíle a stanovení cíle spolupráce a na následné vedení písemných 
záznamů. 
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