KURZ:
„ÚVOD DO PROBLEMATIKY TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ OSOB“
Lektor:
Mgr. Iveta Šůstková
Časová dotace:
16 výukových hodin / 2 výukové dny
Akreditace vzdělávacího programu u MPSV ČR:
Číslo akreditace MPSV ČR č. A2020/0709 – SP/PC/PP,
účastníci kurzu obdrží osvědčení.
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.
✓ Seznamuje účastníky s problematikou a formami týrání, zneužívání a zanedbávání osob všech cílových skupin, a to na ekonomické, psychické, fyzické i sexuální násilí.
✓ Zaměřuje se na agresi obecně, zanedbávání svěřené osoby, domácí násilí, syndrom CAN,
šikanu, kyberšikanu atd.
✓ Seznamuje s legislativním rámcem a dopady, které se k těmto jevům vztahují.
✓ Poukazuje na různé rizikové situace, které by mohly mít znaky týráním, zneužíváním a
zanedbáváním osob, včetně osob, kterým jsou poskytovány sociální služby a které by při
jejich poskytování mohly vzniknout.
✓ Představí signály, které by mohly naznačovat, že je osoba obětí týrání, zneužívání a
zanedbávání a postupy, které by měly být následně realizovány.
✓ Účastníci kurzu se seznámí s charakteristickými rysy potencionální oběti i
charakteristickými rysy násilníka – agresora.
✓ Seznámí se s metodami prevence týrání, zneužívání a zanedbávání, má přehled o rizicích
a rizikových faktorech vznikajících při poskytování sociální služby
✓ Obsahem vzdělávacího programu jsou i některé metody prevence těchto sociálně
patologických jevů.
✓ Teoretická část je doplněna o praktická cvičení, videozáznamy poukazující na některé
formy týrání a zanedbávání z oblastí poskytování sociálních služeb. Účastníci budou moci
tyto záznamy analyzovat.
✓ Teoretická část je doplněna o praktická cvičení a o předávání zkušeností účastníků, z
každodenní praxe, při poskytování základních činností sociálních služeb.
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