
 

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:  

VÝCVIK KLÍČOVÝCH PRACOVNÍKŮ V INDIVIDUÁLNÍM  

PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 
Akreditace: MPSV ČR č. 2016/0297-PC/SP/VP. 

Rozsah: Celkem 24 akreditovaných vyučovacích hodin. 

Rozděleno do čtyř vzdělávacích dnů, s přestávkou mezi setkáními 3 - 4 týdny. 

Účastníci: Minimálně 8, maximálně 18 osob, ideálně 12 osob. 

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím 

pracovníkům, kteří jsou v roli klíčového pracovníka (KP). 

Dále pracovníkům, kteří práci klíčových pracovníků řídí nebo jsou zodpovědní za 

tvorbu metodiky k individuálnímu plánování (IP). 

Cílové 

dovednosti: 

Účastníci získají dovednosti a znalosti potřebné k plánování a vyhodnocovaní průběhu 

poskytování sociální služby s komunikujícím i nekomunikujícím uživatelem, 

schopnost zpracovávat potřebné záznamy, funkčně předávat informace o plánování 

v týmu pracovníků. Budou schopni uplatnit své znalosti při tvorbě metodiky IP. 

Obsah:  Legislativa související s IP (Zákon č. 108/2006 Sb., SQSS č. 5). 

 Obsahová stránka IP, rozsah plánovaných činností. 

 Základní zásady sestavování IP (účast uživatele, naplnění zásady 

srozumitelnosti u různých cílových skupin uživatelů). 

 Systém IP ve smyslu provázanosti uživatele, klíčového pracovníka a 

pracovníků podílejících se na realizaci IP. 

 Plánování s komunikujícím uživatelem, nácvik metody vedení řízeného 

rozhovoru o IP, vše teoreticky i prakticky. 

 Charakteristika nekomunikujícího uživatele, pravidla pro využívání technik 

práce s nekomunikujícím uživatelem. 

 Seznámení s technikami zjišťování potřeb u nekomunikujících uživatel, vše 

teoreticky i prakticky (intuitivní techniky – pozorování, empatická fantazie, 

imaginární rozhovor, modelový rozhovor za využití empatické fantazie; 

racionální techniky – analýza naplňování základních lidských potřeb; pomocné 

techniky – využití zprostředkovaných informací např. od blízkých osob – 

v souladu s vlastní vůlí uživatele). 

 Zásady hodnocení průběhu poskytování sociální služby a hodnocení 

naplňování osobních cílů. 

 Vedení dokumentace, nácvik záznamů z různých technik plánování. 

 Podklady pro tvorbu metodiky k IP. 

Metody práce: Výcvik využívá hlavně interaktivních techniky. 

Těžiště práce spočívá v přímém nácviku plánování a sestavování plánů. 

Účastnící v průběhu kurzu sestaví 2 kompletní plány s komunikujícím, 2 plány 

s nekomunikujícím uživatelem. 

Plánování i samotné plány, které účastníci sestaví, budou supervidovány lektorem 

kurzu. 

Podmínky 

absolvování: 

Závěrečný test, nutno získat minimálně 70% bodů. Test je možné 1x opakovat. 

Vypracování plánů s komunikujícím i s nekomunikující uživatelem, které projdou 

supervizí a schválením lektorem kurzu. 

Účast na setkáních minimálně 80%. 
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Místo konání: Kurz se realizuje v prostorách poskytovatele, který si jej objednává. Poskytovatel 

zajišťuje běžné vybavení – stoly, židle, flip-chart, promítací plátno nebo světlou stěnu, 

kam lze promítat PWP prezentaci. 

Doporučení: Před absolvování výcviku KP je vhodné, aby pracovník absolvoval kurz „Úvod do 

individuálního plánování“ (8 akreditovaných hodin), případně „Role klíčového 

pracovníka“ (8 akreditovaných hodin). 

 

Na kurz „Výcvik KP“ volně navazuje kurz „Práce s klientem s problémovým a 

rizikovým chováním“ (16 akreditovaných hodin), který je zaměřen na tvorbu 

krizových a rizikových plánů. 

Cena: Cena je uvedena v aktuálním ceníku. 

Cena zahrnuje přípravu a lektorné, výukové materiály, supervizi individuálních plánů, 

vyhodnocení plánů, závěrečných testů a evaluačních dotazníků účastníků, vystavení a 

tisk osvědčení. Využití dataprojektoru a notebooku. K ceně je vždy přičteno cestovné 

lektora do místa konání kurzu (řídí se vyhláškou MPSV ČR o cestovních náhradách). 

Lektor kurzu: Mgr. Iveta Šůstková  
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