
 

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 ZVLÁDÁNÍ AGRESE“ 
 

Lektor:    Mgr. Iveta Šůstková 
Časová dotace:   8 výukových hodin / 1 výukový den 
Akreditace vzdělávacího programu u MPSV ČR: 
    Číslo akreditace MPSV ČR A2019/1455 – 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 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 je úvodním kurzem k problematice agrese, agresivity a možných 

přístupů k osobám s uvedenými projevy problémového jednání. 
✓ Kurz seznamuje účastníky se základními pojmy, příčinami a spouštěni agrese, gradací 

agrese a de-eskalujícími přístupy k osobám s agresivním chováním. 
✓ Všichni pracovníci sociálních služeb se každodenně u svých uživatelů s projevy agresivity 

setkávají, potřebují se orientovat v problematice znalostí příčin a spouštěčů agrese, 
včetně jednotlivých gradujících fází, tak aby mohli těmto projevům účinně předcházet. 
Nezbytně však potřebují též orientaci ve vhodných přístupech k uživateli, pokud se jeho 
agresivnímu jednání nepodaří předejít. 

✓ Kurz nabízí účastníkům získání základní orientace v tom, které postupy jsou zakázané, a 
které jsou vhodné, aby je mohli využít tak, aby zasáhli v souladu s platnou legislativou a 
nedocházelo k porušení práv uživatelů užitím nedovolených omezujících – restriktivních 
prostředků. 

✓ Účastníky seznamuje se současnou platnou legislativou vztahující se k opatřením 
omezujícím pohyb v sociálních službách – s povolenými i zakázanými přístupy, se základy 
a pravidly šetrné sebeobrany. 
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