
 

Mgr. Iveta ŠŮSTKOVÁ, IČ 605 77 169, sídlo firmy: Dlouhá 207, 763 15 SLUŠOVICE 
Fyzická osoba realizuje kurzy akreditované MPSV ČR. 
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KURZ: 
„OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“ 

 
 

Lektor:    Mgr. Iveta Šůstková 
Časová dotace:   8 výukových hodin / 1 výukový den 
Akreditace vzdělávacího programu u MPSV ČR: 
    Číslo akreditace MPSV ČR A2020/0626 – SP/PC/SP/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. 

VP - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání pracovníku v manažerské,  

řídící funkci v sociálních oblasti. 

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 vhodný pro všechny pracovníky v sociálních službách. 
✓ Cílem vzdělávacího programu Ochrana práv uživatelů sociálních služeb je zvýšit 

kompetence pracovníků poskytovatelů sociálních služeb ve znalosti práv osob a ochrany 
práv uživatelů sociálních služeb. 

✓ Účastníci jsou seznámeni s požadavky právních norem týkajících se ochrany práv osob i 
specifických pravidel vztahujících se k naplňování práv při poskytování sociálních služeb.  

✓ Výuka je zaměřena na nejčastější situace, v nichž může v souvislosti s poskytováním 
sociálních služeb docházet k porušování práv uživatelů, možnostmi, jak porušování práv 
uživatelů účinně předcházet. 

✓ Pozornost bude věnována vymezení obsahu pojmu střet zájmů, seznámení s oblastmi a 
situacemi střetů zájmů. 

✓ Část vzdělávacího programu je zaměřena na specifické situace v oblasti práv osob, 
omezených ve svéprávnosti, kterým byl soudně přidělen opatrovník a na oblast tzv. vážně 
míněného nesouhlasu s pobytem v sociální službě. 

✓ Jeden z výukových bloků se vztahující k problematice omezování pohybu klientů v 
sociálních službách v souvislosti s možným rizikem.  

✓ Teoretická část je doplněna o praktická cvičení a o předávání zkušeností účastníků, z 
každodenní dobré i špatné praxe, při poskytování základních činností sociálních služeb. 

http://www.siveta.cz/
mailto:siveta@volny.cz
mailto:kurzy@siveta.cz

