KURZ:
„PRÁCE S RIZIKY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY,
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY ŘEŠENÍ MOŽNÝCH RIZIK“
Lektor:
Mgr. Iveta Šůstková
Časová dotace:
8 výukových hodin / 1 výukový den
Akreditace vzdělávacího programu u MPSV ČR:
Číslo akreditace MPSV ČR A2020/0786 – 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:
Forma:
Cena kurzu:

Maximálně 18
Prezenční, po dobu mimořádných protiepidemiologických opatření
možno i on-line.
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.
✓ Vzdělávací program se blíže zaměřuje na riziko a rizikové chování uživatelů sociálních
služeb.
✓ Definuje a objasní účastníkům pojmy riziko, rizikové chování, vědomé a nevědomé
rizikové chování.
✓ Zaměří se na zodpovědnost poskytovatele za bezpečí svých uživatelů tak, aby byly sociální
služby pro uživatele vždy maximálně bezpečné, bez nepřijatelné míry rizika.
✓ Kurz obsahuje blok týkající se problematiky bezpečnosti klientů a realizace jejich práv,
práva na přirozené riziko, účastníci získají poznatky o tom, kde se tyto dvě hodnoty
střetávají a jak takovéto situace střetů řešit.
✓ Část programu, která je věnována mapování a prevenci rizik, seznamuje účastníky se
zásadami tvorby rizikových individuálních plánů uživatelů sociálních služeb, kterými je
možné předcházet přímému ohrožení zdraví a života uživatelů sociální služby.
✓ Vzdělávací program propojuje téma prevence rizik s tématem užívání opatření omezující
pohyb osob, jako opatření k zabránění hrozícího rizika.
✓ Sestavování plánů si účastníci i prakticky vyzkouší.
✓ V celém kurzu je kladen důraz na praktičnost.
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