KURZ:
„PRÁCE S KLIENTEM S RIZIKOVÝM A PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM“
(základní – úvodní kurz pro absolvování výcviku úchopů)
Lektor:
Mgr. Iveta Šůstková
Časová dotace:
16 výukových hodin / 2 výukové dny
Akreditace vzdělávacího programu u MPSV ČR:
Číslo akreditace MPSV ČR A2020/0400 – SP/PC/PP,
účastníci kurzu obdrží osvědčení.
Cílová skupina účastníků: SP - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků.
PC - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních
službách.
PP - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání neformálních pečovatelů.

Počet účastníků v kurzu:
Cena kurzu:

Maximálně 18
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:
✓ Obsah kurzu je plně v souladu s „Doporučeným postupem MPSV ČR“, který upravuje
problematiku užití opatření omezující pohyb osob, vycházející z §89 Zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách a dle metodiky Pravidel šetrné sebeobrany
vydaných MPSV ČR.
✓ Vzdělávací program blíže vysvětlí pojmy spojené s problémovým a rizikovým
chováním uživatelů sociálních služeb.
✓ Definuje a objasní pojmy agrese, agresivita, šikana, fáze a druhy agrese.
✓ Vysvětlí a zdůvodní zásady a pravidla opatření omezující pohyb – restriktivní opatření.
✓ Seznámí účastníky s platnou legislativou týkající se omezujících opatření při
poskytování sociálních služeb a se správným přístupem k agresivnímu člověku.
✓ Účastníci se seznámí se všemi alternativami možných rizikových a krizových situací, se
kterými by se mohli při poskytování sociální služby jednotlivým uživatelům setkat, se
strategiemi jejich řešení.
✓ Důležitou částí programu je seznámení se zásadami zpracování krizových plánů
(1.den) a rizikových plánů (2 den) uživatelů sociálních služeb, jejichž sestavení si
účastníci i prakticky vyzkouší, vč. zpětné vazby lektora a účastníků kurzu.
✓ Současně se účastníci seznámí s různými formami a zásadami vedení dokumentace
nezbytné při rizikových a krizových situacích.
✓ Kurz obsahuje i praktický nácvik reakcí v situacích, kdy se setkáme s agresivním
člověkem.
✓ Na závěr proběhne praktická ukázka základních úchopů a sebeobrany.
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