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O Diakonické akademii

Kdo jsme
• jsme vzdělávací společnost s více než 20letou tradicí

v oblasti vzdělávání pracovníků v sociální oblasti

• počátky sahají do roku 1992, kdy vznikl krátce po obnovení
činnosti Diakonie ČCE vzdělávací úsek, který se v roce 2011
se transformoval do Diakonické akademie s.r.o.

• Diakonická akademie se zaměřuje na vzdělávání
pracovníků v sociální oblasti a v současné době má ve své
nabídce téměř 50 akreditovaných kurzů

Co nabízíme
• otevřené i zakázkové kurzy, semináře a workshopy po celé ČR

• akreditované i neakreditované vzdělávací akce

• odborné a zkušené lektory, pro některé kurzy
i certifikované lektory

• malé skupiny účastníků – individuální přístup

• důraz na využití poznatků a dovedností z kurzů v praxi
účastníků

• velmi příjemné prostředí v našich učebnách

• týmové vzdělávání - díky podpoře z ESF jsme získali
v projektu Týmové vzdělávání zkušenosti se vzděláváním
pracovních týmů přímo na pracovištích a rádi tyto kurzy
připravíme i pro vaše týmy

Kurzy
• jsou určeny jak pracovníkům Diakonie, tak dalším zájemcům

• zpravidla jsou pro 10-12 účastníků

• trvají minimálně 8 výukových hodin (1 den)

• jejich cílem je osvojit si nové dovednosti – jsou vedeny tak,
abyste si mohli všechno vyzkoušet a ověřit

• převládají v nich interaktivní, zážitkové a tréninkové metody

Semináře
• jsou určeny jak pracovníkům Diakonie, tak i dalším zájemcům

• zpravidla jsou pro 15-25 účastníků

• trvají 6-8 výukových hodin

• jejich cílem je osvojit si nové znalosti – vedle interaktivního
výkladu lektora je dostatek prostoru pro dotazy účastníků
a příklady řešení modelových situací

Workshopy
• jsou určeny pracovníkům Diakonie napříč celou Diakonií

• zpravidla jsou pro 8-12 účastníků

• trvají 4- 8 výukových hodin

• jejich cílem je výměna zkušeností pracovníků na
srovnatelných pozicích, sdílení dobré praxe, společné
hledání řešení vybraných problémů nebo diagnostika
vzdělávacích potřeb dané cílové skupiny
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Oblasti vzdělávání

Vzdělávací aktivity lze rozdělit do několika tematických
oblastí, které jsou pro lepší orientaci barevně odlišeny:

• odborné pro sociální pracovníky

• manažerské kurzy a kurzy zaměřené
na osobnostní rozvoj pracovníků v sociální
oblasti

• odborné kurzy prostupující všemi oblastmi

• odborné kurzy zaměřené na péči o seniory

• odborné kurzy zaměřené na péči o lidi
s postižením

• odborné kurzy zaměřené na služby prevence

• dlouhodobé kurzy a výcviky

Pro koho jsou kurzy určeny

V souladu s akreditacemi jsou kurzy doporučeny několika profesním 
skupinám:

celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách

celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků

vzdělávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

podpora fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci 

příspěvku na péči

V případě včasného zájmu lze zažádat o kredity u České asociace sester.

Spolupracujeme na celoživotním vzdělávání kazatelů ČCE.
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Nabídka pro sociální pracovníky
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Nabídka pro pečující o seniory
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Nabídka pro pečující o lidi s postižením
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Nabídka pro služby prevence
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Odborné pro sociální pracovníky
O

d
b

o
rn

é
 p

ro
 s

o
ci

ál
n

í p
ra

co
vn

ík
y

9



Efektivní komunikace se žadatelem 
o sociální službu
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„První dojem dvakrát neuděláš“, říkaly naše babičky, a v sociálních službách to platí dvojnásob. Jednání se zájemcem
(standard č. 3) bývá velmi často tímto prvním kontaktem a může zásadním způsobem ovlivnit další průběh služby – ať
pozitivně nebo negativně – i dobré jméno pracovníka a zařízení na veřejnosti.
Pracovník, který umí vést rozhovor klidně a v příjemné atmosféře, cíleně, umí se správně zeptat a aktivně naslouchat, získá
velmi rychle všechny informace, které potřebuje k profesionálnímu posouzení, zda je pro zájemce požadovaná služba
vhodná, i k nastavení individuálního plánu případného budoucího klienta (propojení standardu č. 3 a 5). V kurzu, který
vede zkušená lektorka a inspektorka kvality, je maximálně 12 účastníků, aby byl dostatek prostoru si všechno, o čem se
budete učit, prakticky vyzkoušet a natrénovat.

Co se v kurzu naučíte:

• ujasníte si a přesně pochopíte požadavky kritérií
standardu č. 3

• prakticky si vyzkoušíte vedení rozhovoru se zájemcem
a získáte tipy, jak efektivně a rychle zmapovat jeho
skutečné potřeby

• na základě zjištěných informací dokážete pro zájemce
vybrat nejvhodnější službu a profesionálně mu
poradit

• dozvíte se, jak využít získané informace pro základ
individuálního plánu případného budoucího klienta

• budete profesionálnější, ušetříte čas a podpoříte
dobré jméno svého zaměstnavatele

Počet účastníků: 8-12

Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: 2.940 Kč bez DPH
Lektoři: Mgr. Lucie Bicková, inspektorka kvality

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671,anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 11. - 12. 5. 2017

DA Praha 29. - 30. 11. 2017



Písemné vyřizování stížností 
uživatelů sociálních služeb

O
d

b
o

rn
é

 p
ro

 s
o

ci
ál

n
í p

ra
co

vn
ík

y

11

Řešíte rádi stížnosti klientů a jejich rodinných příslušníků? Podle průzkumu je to nejobávanější a nejnepříjemnější část
sociální práce, která přináší řadu stresových situací, frustraci a přispívá i k obávanému syndromu vyhoření. Stížnosti nelze
ze sociální práce odstranit, ale jemožné se naučit k nim přistupovat s větším nadhledem, bez zbytečných negativních emocí
a některé dokonce využít k prohloubení spoluprácemezi zařízením a uživatelem.
V kurzu si prakticky natrénujete, jak přistupovat ke stížnostem konstruktivně a bez zbytečných emocí, naučíte se stanovit
účinnou strategii pro řešení konkrétní stížnosti a odnesete si příklady vhodných formulací, které mohou druhou stranu
uklidnit, motivovat ke spolupráci při nápravě či hledání oboustranně přijatelného kompromisu.

Co se v kurzu naučíte:
• získáte nadhled a jistotu při řešení stížností, naučíte se vhodně

sjednat nápravu nebo vytvořit oboustranný konsensus

• dokáže zkrátit dobu potřebnou na řešení většiny stížností

• budete vědět, jak omezit nežádoucí emoce v konfliktu

• přestanete vnímat stížnost jako jednoznačně negativní jev
a pochopíte, že stížnost může být také příležitostí ke zkvalitnění
služby nebo k navázání užšího kontaktu s uživatelem

• dokáže zvolit optimální typ reakce na stížnost (osobní,
telefonickou, písemnou), budete umět stanovit cíl odpovědi
a pracovat s ním

• osvojíte si vhodnou strukturu a formulace písemné odpovědi,
dokáže najít věcnou rovinu stížnosti a odlišit ji od emocionální
roviny

• naučíte se zjišťovat a řešit stížnosti u lidí, kteří nekomunikují
běžným způsobem

Počet účastníků: 8-12

Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: 2.940 Kč bez DPH
Lektoři: Mgr. Eva Provazníková

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671,anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 23. - 24. 3. 2017

DA Praha 30. - 31. 5. 2017

DA Praha 2. - 3. 11. 2017

DA Praha 30. 11. - 1. 12. 2017



Manažerské a osobnostní rozvoj
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Komunikace vedoucího pracovníka 
v sociálních službách
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Co se v kurzu naučíte:

• jasně zadávat úkoly - vaši podřízení je pak dokážou plnit
lépe a podle vašich představ

• komunikovat adekvátně s různými typy podřízených -
dozvíte se, na koho co platí

• jasně a slušně sdělit druhým, co chcete, a budete vědět,
jak podpořit jejich snahu vám vyhovět

• chválit druhé a oceňovat je, aniž byste se při tom cítili
nejistě

• dávat motivační zpětnou vazbu

• podávat druhým konstruktivní kritiku a vytýkat
nedostatky, aniž by jste se jich osobně dotkli

• získáte více sebedůvěry a budete si umět poradit
s komunikačně nepříjemnými situacemi

Počet účastníků: 9-12

Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: 3.300 Kč bez DPH 
Lektoři: Mgr. Patricie Chvojková

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Srozumitelně zadávat úkoly, aby podřízení věděli, co od nich očekáváte, dělali to, co od nich potřebujete,
a bylimotivovaní, dávat zpětnou vazbu, umět ocenit, pochválit i vytknout a konstruktivně kritizovat patří
k nezbytným dovednostem každého vedoucího pracovníka.
V tréninkovém kurzu si na modelových situacích z praxe pod vedením zkušené lektorky natrénujete
potřebné komunikační dovednosti, ujasníte si, co děláte správně a dostanete tipy, v čem a jak se můžete
zlepšit.

Místo konání: Termín:

DA Praha 20. - 21. 2. 2017

DA Praha 25. - 26. 4. 2017

DA Praha 19. - 20. 10. 2017



Vedení týmu 
v sociálních službách
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Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: 3.300 Kč bez DPH
Lektoři: Ing. Helena Chvátalová

Mgr. Josef Tůša

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Co se v kurzu naučíte:

• získáte ucelenou představu o úspěšném vedení
pracovního týmu

• ujasníte si, co obnáší role vedoucího a jak posílit svoji
přirozenou autoritu

• identifikujete svůj preferovaný styl řízení a naučíte se
efektivněji uplatňovat svoje manažerské dovednosti

• dozvíte se, jak rozvíjet a nefinančně motivovat svůj
tým

• dokážete hledat alternativní přístupy ke zvládání
obtížných situací v týmu a vyvarujete se chyb a omylů

Počet účastníků: 9-12 Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 6. - 7. 4. 2017

DA Praha 3. - 4. 5. 2017

DA Praha 26. - 27. 6. 2017

DA Praha 10. - 11. 10. 2017

DA Praha 7. - 8. 11. 2017

Úspěšný vedoucí dosahuje výsledků prostřednictvím práce svého týmu. Jen týmy, které mají jasně
definované cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků,
trvale poskytovat služby na vysoké úrovni a obstát ve stále narůstající konkurenci.
V kurzu, který má zážitkový a tréninkový charakter, budete společně s lektorem hledat cesty, jak svůj tým
rozvíjet a motivovat – na úrovni jednotlivců i celého týmu – a jak kultivovat svůj manažerský styl.



Time Management 
pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách
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Mít čas na všechno, co je třeba udělat, a pracovat v pohodě a bez zbytečného stresu je sen většiny
pracovníků nejen v sociálních službách. Kurz, který je plný cvičení, her a zážitkových aktivit, vám pomůže
najít časové rezervy, naučíte se pracovat s prioritami a získáte řadu tipů, jak účelně plánovat svůj čas i jak
to dělat, aby plány vycházely. Dostatek prostoru je věnován i problematice delegování úkolů, které může
být výrazným zdrojem času pro každého vedoucího pracovníka.

Co se v kurzu naučíte:

 zdokonalit postupy a techniky, které vám umožní lépe
využívat pracovní čas

 rozvinete svoje schopnosti určovat priority úkolů

na základě jejich důležitosti a naléhavosti

 osvojíte si zásady plánování času, a tím dokážete lépe
organizovat práci sobě a svým podřízeným

 pochopíte důležitost delegování úkolů jako zdroj
vlastního času a naučíte se správně delegovat

Počet účastníků: 8-12 Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: 3.300 Kč bez DPH
Lektoři: Mgr. Josef Tůša

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Místo konání: Termín:

DA Praha 13. - 14. 3. 2017

DA Praha 1. - 2. 6. 2017

DA Praha 13. - 14. 11. 2017



Vedení porad
v prostředí sociálních služeb
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Porady jsou nezbytnou součástí pracovního života nejen v sociálních službách. Díky dobře vedené poradě
mohou pracovníci sdílet důležité informace, předávat si důležité informace o klientech, společně
nastavovat práci s klientem, týmově řešit pracovní problémy a rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy
na pracovišti, což vede ke zvyšování celkové efektivity týmu a kvalitě služby ve vztahu ke klientům.
Navzdory tomu ale mnohé porady v praxi zdaleka nevyužívají svůj potenciál a často jsou pracovníky
vnímány jako ztráta času, vedou k frustracím, demotivaci a k poškozování pracovních vazeb.
Na kurzu, který vede zkušená lektorka s vlastní manažerskou praxí, si účastníci ujasní, jak by měla
vypadat efektivní porada, jak takovou poradu připravit a jak ji vést. Seznámí se s typologií účastníků
porad a dozvědí se, jak reagovat v nejčastějších náročných situacích, které mohou při poradách nastat,
aby se porady staly efektivním nástrojem řízení a motivace zaměstnanců.

Co se v kurzu naučíte:

 naučíte se cíleně, účelně a efektivně vést různé typy
porad na pracovišti

 dokážete stanovit účel konkrétní porady a její
specifické cíle, efektivně ji strukturovat a vést

 ujasníte si svoji zodpovědnost jako vedoucího porady

 budete vědět, jak aktivně zapojit účastníky a jak si
poradit s náročnými situacemi při poradách

 ušetříte sobě i kolegům každý týden několik hodin
pracovního času

 posílíte pozitivní atmosféru na svém pracovišti

Počet účastníků: 8-12
Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.750 Kč bez DPH
Lektoři: Ing. Helena Chvátalová

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Místo konání: Termín:

DA Praha 2. 5. 2017

DA Praha 9. 11. 2017



Umění týmové spolupráce je jednou z dovedností, na kterou se v dnešní době klade velký důraz. Dobře
sestavený a fungující tým může poskytnout daleko kvalitnější a komplexnější služby klientům než jedinec
nebo špatně fungující skupina.
V kurzu, který má zážitkový charakter, si ujasníte svoje představy o „ideálním“ týmu, lépe poznáte sebe
i své kolegy – kde je vaše místo a jakou roli v týmu zaujímáte, čím můžete týmu přispět. Ověříte si, jak
dokážete v týmu řešit náročné pracovní situace, a získáte podněty, jak byste je mohli řešit lépe
a efektivněji.
Na závěr si společně vytvoříte týmový akční plán, ve kterém si pod vedením lektora stanovíte konkrétní
kroky k pozitivním změnám ve vašem týmu.

Co se v kurzu naučíte:

 ujasníte si ve svém týmu společnou představu
dobře fungujícího týmu

 lépe poznáte sami sebe i své kolegy v rámci
fungování týmu, uvědomíte si svoje silné stránky
i rezervy

 zjistíte, jakou kdo zaujímá v týmu roli a v čem by
mohl být v týmu přínosný

 společně si stanovíte konkrétní kroky, které
povedou ke zlepšení spolupráce ve vašem týmu

Počet účastníků: 6-12

Rozvoj týmové spolupráce

Délka: 16 hodin (2 dny) 
nebo 8 hodin (1 den)

Akreditace: MPSV
Cena: cena bude stanovena pro každou zakázku zvlášť
Lektoři: Mgr. Josef Tůša

Mgr. Patricie Chvojková

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Kurz nabízíme pouze pro týmy na zakázku.

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.czM
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Práce s klienty v moderním pojetí sociálních služeb je vždy týmovou záležitostí. Nezbytnou podmínkou k tomu je
efektivní komunikace mezi jednotlivými členy a dobře nastavené informační toky v zařízení v souladu
s požadavkem standardu 5 kritéria e).

Co se v kurzu naučíte:
• ujasníte si, které informace jsou pro kvalitní plnění služby důležité
• uvědomíte si, proč je nezbytné tyto informace sdílet a jak si je

můžete co nejjednodušeji předávat
• pod vedením lektorky odhalíte komunikační zlozvyky ve svém

týmu, které negativně ovlivňují atmosféru na pracovišti, snižují
vaši motivaci a ohrožují dobrou pověst vašeho zařízení (snižování
významu práce druhých, pomlouvání a stereotypní přístup
ke kolegům a nadřízeným, šíření zkreslených negativních
informací o fungování a chodu zařízení v soukromí
či na veřejnosti apod.) – pochopíte, jaký mohou mít dopad
pro organizaci i jednotlivé pracovníky

• uvědomíte si význam budování dobrého obrazu zařízení
na veřejnosti a dozvíte se, jak k tomuto pozitivnímu obrazu
můžete sami přispět

• naučíte se dívat na kolegy z více úhlů, uvědomíte si, v čem je
každý pro tým přínosem, dokážete se navzájem ocenit,
povzbudit i konstruktivně kritizovat

• vyzkoušíte si několik komunikačních technik, které předcházejí
vzniku "dusna" na pracovišti (ocenění druhých, pochvala,
konstruktivní kritika) a přispívají k tvůrčí, respektující a otevřené
pracovní atmosféře, která se pozitivně odráží i v poskytování
služeb klientům – naučíte se omezit různá nedorozumění
ve svém týmu, šumy a fámy

• dokážete druhé naladit a vytvořit příjemnou atmosféru ve svém
týmu, kde se budete cítit dobře a bude se vám lépe pracovat

Komunikace v týmu
pracovníků v sociálních službách

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Kurz nabízíme pouze pro týmy na zakázku.

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz
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Součástí zakázky je analýza potřeb vašeho týmu. Před kurzem vám
zavoláme nebo se sejdeme osobně, abychom mohli probrat silné
a slabé stránky vašeho týmu a vaše očekávání od kurzu, a těm pak
přizpůsobit jeho obsah.
Po skončení kurzu nabízíme vedoucímu týmu hodinovou konzultaci se
zpětnou vazbou lektora. Máte možnost společně s lektorem probrat,
jak můžete jako vedoucí pracovník podpořit nastavené změny v týmu,
aby pro vás absolvovaný kurz byl co nejefektivnější.

Počet účastníků: 8-12

Délka: 16 hodin (2 dny) 
Akreditace: MPSV
Cena: cena bude stanovena pro každou zakázku zvlášť
Lektoři: Ing. Helena Chvátalová

Mgr. Patricie Chvojková
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Jak pracovat s emocemi 
– průvodce pro pracovníka v sociálních službách oblastí emoční inteligence
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Emoční inteligence (EQ) je nezbytným základem pro lepší porozumění sobě samému i druhým, umožňuje
navazovat a rozvíjet vztahy, prohlubovat týmovou spolupráci, nacházet a využívat zdroje vnitřní
motivace. Na rozdíl od IQmůžeme emoční inteligenci rozvíjet po celý život.
V kurzu si prostřednictvím her, cvičení a zážitkových aktivit vyzkoušíte, kdemáte rezervy a co a jakmůžete
u sebe zlepšit a získáte nové impulzy a podněty, na co se v životě i v práci zaměřit. Kurz doporučujeme
zejména těm, kdo v sociálních službách pracují už několik let a aktivně se zamýšlejí nad otázkou, co dál…

Co se v kurzu naučíte:

 lépe porozumíte svým emocím a zdokonalíte se
v jejich zvládání

 zlepšíte se ve „čtení“ emocí druhých, více druhým
porozumíte, dokážete odhadnout a ovlivnit jejich
chování

 posílíte svoji sebemotivaci, ujasníte si, co v životě
chcete a co očekáváte

 dokážete úspěšněji čelit náročným pracovním
i životním situacím

Počet účastníků: 8-12

Kurz doporučujeme jak pro jednotlivce, tak pro celé týmy.
Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Délka:                         16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena:                          2.940 Kč bez DPH
Lektoři:   PhDr. Jaroslava Dvořáková

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.czM
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Místo konání: Termín:

DA Praha 9. - 10. 3. 2017

DA Praha 20. - 21. 4. 2017

DA Praha 14. - 15. 6. 2017

DA Praha 13. - 14.  9. 2017

DA Praha 23. - 24. 10. 2017

DA Praha 13. - 14. 12. 2017



Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty
pracovníků v sociální oblasti
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Přiměřená a zdravá sebeúcta je nezbytným předpokladem pro výkon každé sociální služby, protože jen
člověk, který respektuje sám sebe, dokáže respektovat klienta, umí dodržovat hranice, přijatelně
odmítnout neoprávněný požadavek nebo přiměřeně reagovat na kritiku. Účastníci se v první části kurzu
zaměří na poznání sama sebe z hlediska své aktuální sebeúcty a natrénují si odmítání nepřiměřených
požadavků, které nejčastěji sebeúctu poškozují. Ve druhé části kurzu se pod vedením lektorky zaměří
na vytváření konkrétních dovedností, které sebeúctu posilují a budují - zejména na možnosti realizace
žádoucích životních změn, tvořivé řešení problémů a vytyčování reálných cílů v životě i na pracovišti.

Co se v kurzu naučíte:

 ujasníte si pojem sebeúcta a její význam pro výkon své

profese i pro osobní život

 poznáte svoje silné stránky i hranice a získáte podněty,

jak s nimi dále pracovat

 posílíte svoji schopnost akceptovat lidi kolem sebe -

kolegy i klienty - a dokáže více tolerovat jejich chyby

a nenecháte se tolik „vytáčet“

 natrénujete si odmítání nepřiměřených požadavků

 seznámíte se se základními nástroji pro rozvoj sebeúcty -

realizaci změn, tvořivé řešení problémů a vytyčování

a realizaci životních a pracovních cílů - jak na pracovišti,

tak i v osobním životě

 posílíte svoji schopnost čelit pracovnímu stresu

i syndromu vyhoření

Počet účastníků: 8-12

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Délka:                         16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena:                          2.940 Kč bez DPH
Lektoři:   PhDr. Jaroslava Dvořáková

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.czM
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Místo konání: Termín:

DA Praha 15. - 16. 3. 2017

DA Praha 8. - 9. 6. 2017

DA Praha 11. - 12. 10. 2017

DA Praha 21. - 22.  11. 2017



Work-life balance 
jako prevence syndromu vyhoření
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Název Work-life balance nemá přesný český ekvivalent a volně se překládá jako „slaďování, koordinace osobního
a pracovního života". Jeho cílem je nalezení rovnováhy ve všech oblastech - jak ve sféře pracovní, tak ve sféře
osobní. Je to dlouhý proces, který se odvíjí od potřeb a preferencí každého člověka a je velmi účinnou prevencí
proti stresu, životní únavě a syndromu vyhoření.
V inspirativním zážitkovém kurzu jsou účastníci vedeni k sebereflexi svého dosavadního osobního a pracovního
života, k uvědomění si svých osobních i pracovních priorit a k hledání možností, jak být v životě spokojenější.
Kurz jemotivační, pomáhá najít účastníkům nové možnosti a uvědomit si nevyužité životní šance.

Co se v kurzu naučíte:

• pochopíte význam sladění osobního
a pracovního života a zjistíte, že to skutečně jde

• dozvíte se, jak obě tyto oblasti přiměřeně
a proporčně rozvíjet, aby vám přinášely více
spokojenosti

• oživíte si své pracovní i životní priority a získáte
podněty, jak je optimálně naplňovat

• uvědomíte si své zdroje energie a dokáže z nich
čerpat a obnovovat je

• posílíte svoje pocity spokojenosti a najdete
novou chuť do života a do práce

Počet účastníků: 8-12
Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Délka:                         8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena:                          1.750 Kč bez DPH
Lektorka:   Mgr. Zdenka Tmějová

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz
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Místo konání: Termín:

DA Praha 18. 1. 2017

DA Praha 20. 2. 2017

DA Praha 30. 3. 2017

DA Praha 22. 9. 2017

DA Praha 5. 12. 2017



Jak úspěšně jednat s lidmi 
v prostředí sociálních služeb (podle typologie MBTI)
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Každý manažer v sociálních službách nebo sociální pracovník potřebuje ve své práci jednat s mnoha lidmi - klienty,
kolegy, nadřízenými, podřízenými, rodinnými příslušníky klientů, veřejností, aj.. Občas se ale dostává do situací, kdy
má pocit, že jednání s některými lidmi není právě jeho silná stránka. Proč se s někým jedná dobře a s někým ne?

Proč vznikají - často zdánlivě zbytečně - komplikované situace a vztahy? Do jaké míry je příčina v nás a jak naopak
jednat s některými problémovými typy lidí?
To vše je obsahem tohoto kurzu, který vychází z typologie MBTI. Účastníci si vyzkoušejí, k jakému typu patří,

se kterými lidmi se jim jedná dobře a se kterými hrozí potenciální konflikt. Dozvědí se také, co dělat, aby nebezpečí
konfliktů snížili a dokázali se lépe dohodnout s různými typy lidí. Kurz je tréninkový pro max. 12 účastníků.

Co se v kurzu naučíte:

• lépe poznáte sami sebe, dokážete identifikovat svoje
slabé i silné stránky v komunikaci a pracovat s nimi

• uvědomíte si, že každý člověk vnímá situaci jinak -
na základě svých hodnot, zkušeností a postojů -
a dokážete s tím pracovat

• posílíte svoje sebevědomí a sebedůvěru při jednání

• naučíte se lépe navazovat kontakty s lidmi a pozitivně
na ně působit, budete vědět, jak eliminovat některé
konflikty

• budete lépe pracovat se svými emocemi, naučíte se
lépe zvládat pracovní zátěž a omezíte riziko syndromu
vyhoření.

Počet účastníků: 8-12 Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Délka:                         16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena:                          2.940 Kč bez DPH
Lektorka:   Mgr. Zdenka Tmějová

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Místo konání: Termín:

DA Praha 9. - 10. 3. 2017

DA Praha 25. - 26. 5. 2017

DA Praha 5. - 6. 10. 2017

DA Praha 23. - 24. 11. 2017
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Zvyšování psychické odolnosti 
pracovníků v sociálních službách
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Práce pracovníků v sociálních službách je často velmi psychicky náročná, a pokud pracovníci nemají
zdroje, ze kterých mohou čerpat potřebnou energii, může se u nich velmi rychle rozvinout syndrom
vyhoření. Kurz, který vede zkušená lektorka - psycholožka - systematicky vede účastníky k objevení těchto
zdrojů v sobě samých a rozvíjí dovednost se z těchto zdrojů podle potřeby "dobíjet". Účastníci si uvědomí,
co je v jejich životě drží a posiluje, kde mají uloženy zdroje energie, prakticky si vyzkoušejí přednosti
pozitivního myšlení a naučí se několik jednoduchých relaxačních metod, které mohou aplikovat

v náročných situacích.

Co se v kurzu naučíte:

• uvědomíte si svoje pozitivní zdroje, ze kterých
můžete čerpat energii v náročných situacích

• naučíte se své zdroje cíleněji využívat, a tak lépe
zvládat náročné pracovní situace

• osvojíte si nové relaxační metody, díky kterým si
dokážete rychleji odpočinout a zregenerovat se

• najdete novou chuť do práce i osobního života

Počet účastníků: 8-12
Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Délka:                         8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena:                          1.640 Kč bez DPH
Lektorka:   Mgr. Zdenka Tmějová

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz
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Místo konání: Termín:

DA Praha 17. 2. 2017

DA Praha 17. 3. 2017

DA Praha 19. 4. 2017

DA Praha 5. 6. 2017

DA Praha 13. 10. 2017

DA Praha 3. 11. 2017

DA Praha 20. 11. 2017

DA Praha 1. 12. 2017

DA Praha 15. 12. 2017



Zvyšování psychické odolnosti 
sociálních a vedoucích pracovníků
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Práce sociálních a vedoucích pracovníků v sociálních službách je často velmi psychicky náročná, a pokud
pracovníci nemají zdroje, ze kterých mohou čerpat potřebnou energii, může se u nich velmi rychle
rozvinout syndrom vyhoření. Tenmá samozřejmě vliv na kvalitu poskytované služby ve vztahu ke klientům
- nervozita, nevšímavost, apod. - i ke kolegům a podřízeným. Kurz, který vede zkušená lektorka -
psycholožka - systematicky vede účastníky k objevení těchto zdrojů v sobě samých a rozvíjí dovednost se

z těchto zdrojů podle potřeby "dobíjet". Účastníci si uvědomí, co je v jejich životě drží a posiluje, kde mají
uloženy zdroje energie, prakticky si vyzkoušejí přednosti pozitivního myšlení a naučí se několik
jednoduchých relaxačních metod, které mohou aplikovat v náročných situacích. Uvědomí si i souvislost
mezi psychickou pohodou pracovníka a kvalitou poskytované služby.

Co se v kurzu naučíte:

• uvědomíte si svoje pozitivní zdroje, ze kterých
můžete čerpat energii v náročných situacích

• naučíte se své zdroje cíleněji využívat, a tak lépe
zvládat náročné pracovní situace

• osvojíte si nové relaxační metody, díky kterým si
dokážete rychleji odpočinout a zregenerovat se

• najdete novou chuť do práce i osobního života

Počet účastníků: 8-12 Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Délka:                         8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena:                          1.640 Kč bez DPH
Lektorka:   Mgr. Zdenka Tmějová

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz
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Místo konání: Termín:

DA Praha 15. 5. 2017

DA Praha 9. 10. 2017

DA Praha 10. 11. 2017



Odborné prostupující všemi oblastmi

25



Co znamená být zaměřený na klienta 
(úvod do Rogersovského přístupu – PCA)
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Přistupovat ke klientovi s láskou a respektem, být mu oporou, chápat ho, podílet se na jeho světě, ale nic mu
nevnucovat, nikam ho „netlačit“ a ponechat mu jeho svobodu v největší možné míře, to jsou základní atributy
rogersovského pojetí přístupu ke klientovi. Na pracovníka v pomáhající profesi klade tento přístup velké
nároky jak z hlediska rozvoje jeho vlastní osobnosti, tak i z hlediska jeho terapeutických dovedností – empatie
(vcítění se do klienta), kongruence (opravdovost/pravdivost) a akceptace (přijetí).
V kurzu, který je pojatý jako „ochutnávka“ dlouhodobého výcviku, se účastníci seznámí se základními principy
PCA a vyzkoušejí si několik technik nedirektivní autentické komunikace.

Co se v kurzu naučíte:

• vytvoříte si na základně vlastní zkušenosti a prožitků
představu, co to znamená být zaměřený na klienta

v pojetí C. Rogerse

• vyzkoušíte si vybrané techniky z tohoto konceptu
(empatický rozhovor a empatickou laboratoř)

• uvědomíte si možnosti uplatnění tohoto přístupu

v práci s vašimi klienty

• získáte dostatek informací, abyste se mohli
rozhodnout, zda se chcete v rogersovském přístupu
hlouběji vzdělávat

Počet účastníků: 9 - 15
Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: 2.940 Kč bez DPH
Lektoři: PhDr. Jindřiška Seethalerová, Mgr. Jiří 

Černý, Mgr. Ruben Kužel, Markéta Šerých

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz
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Místo konání: Termín:

DA Praha 4.-5. 12. 2017

Místo konání: Termín:



Individuální plánování zaměřené na člověka
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Individuálně plánovat dnes potřebují umět všichni pracovníci, kteří pracují přímo s klienty. Sestavit kvalitní
individuální plán, který je funkční a vychází z konkrétních potřeb a cílů každého klienta, není vždy snadné. Ne vždy
klienti vyjadřují své potřeby zřetelně a přímo. V kurzu s námi najdete odpověď na to, proč plánovat, jak plánovat
s různými klienty, jak sestavit akční plán a jak hodnotit, zda jste s klientem dosáhli stanovených cílů.
Kurz je zaměřen do praxe. Je rozdělen do dvou oddělených částí – 1.den se účastníci učí, jak se na klienta dívat
a jak zjišťovat jeho potřeby, přání a cíle. Z tohoto dne odjíždějí se zadáním, aby si vybrali jednoho ze svých klientů
na pracovišti a s využitím toho, co se v kurzu naučili, zjistili jeho konkrétní přání a cíle. S těmito
(anonymizovanými) informacemi, pak 2. den kurzu pod vedením lektorky sestavují konkrétní individuální plán,
kterýmohou využít ve své další práci.
V rámci kurzu na zakázku nabízíme též konzultaci lektorky k vedení dokumentace individuálního plánování.

Co se v kurzu naučíte:

• naučíte se sestavit individuální plán s ohledem

na konkrétního klienta – prakticky si vyzkoušíte
všechny fáze plánování

• zjišťovat potřeby a cíle klienta a vytvářet jeho osobní
profil

• individuálně plánovat s klientem, který „nic
nepotřebuje“ a s klientem, který obtížně komunikuje

• vytvořit akční plán realizace a hodnotit dosažené
výsledky

Počet účastníků: 8-12

Délka: 16 hodin (1 + 1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 2.850 Kč bez DPH
Lektoři: Mgr. Vladimíra Tomášová

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 10. 5. + 24. 5. 2017

DA Praha 7. 11. + 21. 11. 2017



Aplikace standardů 
v praxi pracovníků v přímé péči
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Dobrá znalost standardů kvality a jejich správná aplikace do praxe je základním předpokladem
pro kvalitní poskytování služeb.
V kurzu, ve kterém je velký prostor pro diskusi a sdílení dobré praxe, si účastníci připomenou
nejdůležitější části standardů a získají zpětnou vazbu, zda standardy do své praxe aplikují správně.

Co se v kurzu naučíte:

• připomenete si jednotlivé standardy

• ujasníte si, zda je správně aplikujete do své
každodenní praxe

• vyjasníte si konkrétní případy z praxe, kdy si nejste
zcela jisti, zda postupujete správně

• shrnete si základní pravidla o vedení písemné
dokumentace ke standardům, získáte zpětnou vazbu

o vedení dokumentace

Počet účastníků: 5 - 20

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV 
Cena: podle počtu účastníků 500-700 Kč
Lektoři: Mgr. Eva Provazníková

Tento kurz je jako zakázka pro střediska Diakonie.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1430 odborný program



Prevence výskytu štěnice domácí (cimex lectularius) 
v prostředí sociálních služeb
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Po letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012 dramaticky vzrostl v celé Evropě výskyt štěnice domácí
a v současné době se tito parazité běžně vyskytují v azylových domech, ubytovnách, nízkoprahových zařízeních
i v domácnostech klientů sociálních služeb. Je to velmi citlivé téma, protože pojem štěnice je spjatý s představou špíny
a zanedbanosti. Lidé, u kterých se štěnice vyskytnou, se bojí k tomu přiznat, aby nebyli stigmatizováni, neumějí je
včas rozpoznat a nevědí, jak jim účinně čelit. To jen přispívá k dalšímu šíření nebezpečného parazita.
Kurz, který vede fundovaná lektorka, vychází z dobré praxe jednoho azylového domu, kde zpracovali metodiku,
jak štěnicím velmi účinně čelit. Je zaměřen na praktické rady a návody na ochranu a prevenci v souladu se st. č. 14.
Účastníci se mj. dozvědí, jak motivovat ke spolupráci samostatné klienty sociálních služeb, jak s nimi o problematice
citlivě hovořit a jak nastavit v zařízení účinná pravidla prevence.

Co se v kurzu naučíte:

• seznámíte se s životním cyklem štěnice domácí a dokážete
rozpoznat výskyt štěnic v zařízení nebo v domácnosti
klienta

• bude vědět, co dělat, když štěnice domácí u klienta či
v zařízení objeví

• dozvíte se, jak o výskytu štěnice vhodně mluvit s klienty
a jak jim vysvětlit pravidla hubení štěnic

• seznámíte se se zásadami účinné prevence, která je
základem ochrany před štěnicemi

• nebude propadat zbytečné panice při náhlém výskytu
štěnice, ale dokáže racionálně a bez zbytečných emocí
nastavit potřebné kroky k likvidaci a zamezení jejího
dalšího výskytu

Počet účastníků: 8 - 12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč
Lektoři: Mgr. Lenka Vašutová

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 27. 2. 2017

DA Praha 24. 4. 2017

DA Praha 5. 6. 2017

DA Praha 18. 9. 2017

DA Praha 23. 10. 2017

DA Praha 22. 11. 2017



Komunikace s problémovými typy lidí I. 
– úvod do problematiky, narcistická a závislá osobnost
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Pracovníci sociálních služeb se ve své práci občas setkávají s klienty, se kterými je velmi obtížné se domluvit –
běžně užívané formy komunikace se u nich míjejí účinkem, komunikace s nimi bývá velmi nepříjemná, protože
pracovníci stále "cítí ve vzduchu" blížící se konflikt. Tito klienti bývají problematičtí i ve vztahu k ostatním
klientům, vnášejí do společenství neklid a napětí, často vyvolávají spory a hádky.
V kurzu, který vede zkušená lektorka, se účastníci seznámí se základní typologií těchto problematických klientů
a přiblíží si projevy dvou častějších poruch osobnosti, které stojí za problematickým chováním řady z nich. Dozvědí
se, jak s nimi komunikovat, aby omezili vznik nepříjemných a napjatých situací, a dostanou tipy, jakými způsoby
mohou ve svých službách omezit negativní dopady chování těchto klientů.

Co se v kurzu naučíte:

• dokážete se orientovat v typologii problematických osob
a budete vědět, že za chováním těchto lidí často stojí některá
z poruch osobnosti

• naučíte se orientačně rozpoznat osoby s narcistickou
a se závislou poruchou osobnosti a dozvíte se, jak vypadají
jejich párové interakce

• získáte přehled o úskalích, která mohou lidé s narcistickou
a se závislou poruchou osobnosti do zařízení služeb vnášet,
a dozvíte se, jak je možné těmto úskalím předcházet

• seznámíte se se specifickými potřebami těchto klientů v oblasti
komunikace a zvýšíte svoji úspěšnost při jednání s nimi

Počet účastníků: 10 – 12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV 
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: PhDr. Miroslava Kolínová

Mgr. Katarína Durecová

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1430 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 3. 4. 2017

DA Praha 12. 6. 2017

DA Praha 29. 8. 2017

DA Praha 21. 9. 2017

DA Praha 9. 10. 2017

DA Praha 20. 11. 2017



Komunikace s problémovými typy lidí II. 
navazující kurz – hraniční a pasivně agresivní osobnost
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V kurzu, který navazuje na úvodní kurz stejného názvu, se účastníci seznámí s dalšími dvěma
častými poruchami osobnosti – s hraniční a pasivně agresivní poruchou.
Na konkrétních příkladech z praxe sociálních služeb si účastníci přiblíží jejich typické projevy
a dozvědí se, jak s těmito klienty komunikovat, aby omezili vznik nepříjemných a napjatých situací.
Dostanou i praktické návody, jakými způsoby mohou ve svých službách omezit negativní dopady
chování těchto klientů.

Co se v kurzu naučíte:

• naučíte se orientačně rozpoznat osoby s hraniční

a pasivně agresivní poruchou osobnosti a dozvíte se,

jak vypadají jejich párové interakce

• získáte přehled o úskalích, která mohou lidé s těmito
poruchami osobnosti vnášet do zařízení sociálních
služeb, a dozvíte se, jak je možné těmto úskalím
předcházet

• seznámíte se se specifickými potřebami těchto klientů
v oblasti komunikace a zvýšíte svoji úspěšnost

při jednání s nimi

Počet účastníků: 10 – 12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: PhDr. Miroslava Kolínová

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování 
úvodního kurzu.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1430 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 14. 2. 2017

DA Praha 30. 8. 2017

DA Praha 22. 9. 2017
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Komunikace s problémovými typy lidí III.
navazující kurz – obsedantně kompulzivní a histriónská osobnost
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V kurzu, který navazuje na úvodní kurz stejného názvu, se účastníci seznámí s dalšími dvěma
častými poruchami osobnosti – s obsedantně kompulzivní a histriónskou poruchou.
Na konkrétních příkladech z praxe sociálních služeb si účastníci přiblíží jejich typické projevy
a dozvědí se, jak s těmito klienty komunikovat, aby omezili vznik nepříjemných a napjatých situací.
Dostanou i praktické návody, jakými způsoby mohou ve svých službách omezit negativní dopady
chování těchto klientů.

Co se v kurzu naučíte:

• naučíte se orientačně rozpoznat osoby s obsedantně
kompulzivní a histriónskou poruchou osobnosti

a dozvíte se, jak vypadají jejich párové interakce

• získáte přehled o úskalích, která mohou lidé s těmito
poruchami osobnosti vnášet do zařízení sociálních
služeb, a dozvíte se, jak je možné těmto úskalím
předcházet

• seznámíte se se specifickými potřebami těchto klientů
v oblasti komunikace a zvýšíte svoji úspěšnost

při jednání s nimi

Počet účastníků: 10 – 12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: Mgr. Katarína Durecová

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování 
úvodního kurzu.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1430 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 13. 6. 2017

DA Praha 10. 10. 2017
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Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služeb 
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Je vám nepříjemné říkat NE? Máte pocit, že v sociálních službách musíte každému vyhovět, být

za všech okolností vstřícný, empatický a každému pokud možno vyhovět? Máte problém sdělit
někomu, že se vám něco nelíbí? Stává se vám, že někomu něco slíbíte a pak se „proklínáte“, že jste
to neměli dělat? Cítíte se často vyčerpaní?
Pak je právě pro vás tento kurz. Naučíte se v něm vymezit si osobní hranice, rozhodnout se podle
svého přání, aniž byste se potýkali s pocitem viny, říci druhým jasně, co chcete a co ne. Budete pro
druhé čitelnější a získáte si více respektu.
.Co se v kurzu naučíte:

• rozeznávat manipulaci ze strany klienta i kolegů

a identifikovat její různé podoby

• odhalíte, čím jste vy sami manipulovatelní – kde jsou
vaše „slabá“ místa, kterých manipulátoři obratně
využívají

• ujasníte si vlastní hranice i hranice klientů a kolegů

• na modelových situacích si natrénujete, jak říkat NE
bez pocitu viny

• vyzkoušíte si, jak přijatelně a jasně sdělit, že se vám
něco nelíbí

• naučíte se slušně a jasně říkat druhým, co chcete

• zlepšíte svoje dovednosti v práci s vlastními emocemi
(zejména s pocitem viny)

• zvýšíte svoji odolnost vůči stresu a syndromu vyhoření

Počet účastníků: 9-12

Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena:                2.940 Kč bez DPH
Lektoři:             Ing. Helena Chvátalová

Mgr. Patricie Chvojková      

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 21. - 22. 3. 2017

DA Praha 30. - 31. 5. 2017

DA Praha 26. - 27. 9. 2017

DA Praha 28. - 29. 11. 2017



Práce s agresí v sociálních službách 
pro lidi s mentálním postižením a autismem

(s nácvikem vybraných šetrných úchopů)
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Kurz komplexně provádí účastníky problematikou agrese u lidí s mentálním postižením a s autismem.
Na počátku kurzu se účastníci seznámí s podstatou agresivního chování a s jeho provázaností na míru
uspokojení potřeb v zařízeních sociálních služeb. Další část kurzu je věnována možnostem prevence agrese,
jako je vhodná úprava prostředí a režimu v zařízení, individuální plány, plány rizik apod.
Třetí část je věnována problematice fyzické restrikce – tzv. „šetrných úchopů“, které mohou pracovníci
v případě potřeby pro omezení agresivního chování klientů ve službě využít. V této části se účastníci seznámí
smožnostmi i riziky využívání těchto úchopů a vybrané úchopy si prakticky pod vedení lektora vyzkoušejí.

Co se v kurzu naučíte:

 získáte základní poznatky a dovednosti pro práci

s klientem s rizikem v chování

 seznámíte se s verbálními i neverbálními
strategiemi zvládání problematického jednání
klientů, kterým je poskytována sociální služba

 naučíte se včas identifikovat riziko a zasáhnout

v rámci zákona

 prakticky si vyzkoušíte možné reakce na krizovou
situaci

 dozvíte se, jak pracovat s dokumentací ke krizovým
situacím.

Počet účastníků: 8 - 12

Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: 2.940 Kč
Lektoři: Mgr. Petr Olchawski, absolvent výcviku

MPSV v omezovacích prostředcích v soc. 
službách

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 30. – 31. 3. 2017

DA Praha 12. – 13. 10. 2017



Psychiatrické minimum I.
pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách – úvod do problematiky
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Mezi klienty sociálních služeb patří i lidé, kteří trpí některým duševním onemocněním. V kurzu,
který vede zkušená lektorka z praxe, účastníci získají rámcový přehled o psychických onemocněních
a seznámí se se specifiky potřeb těchto klientů při poskytování sociálních služeb. Dozvědí se,

jak rozpoznat rizikové chování klienta a jak adekvátně ke svým kompetencím klientovi poskytnout
předlékařskou první pomoc.

Co se v kurzu naučíte:

• rozpoznat, kdy jsou projevy klienta psychického rázu
a nejedná se o součást zdravotního postižení či jiné
nemoci

• definovat a rozlišit základní psychická onemocnění

• rozpoznat akutní psychický stav a předejít jeho
zhoršení

• stanovit a zachovávat základní pravidla práce s lidmi
s jednotlivými typy psychických onemocnění

• definovat problémy s komunikací a předcházet jim,
podporovat pozitivní komunikační vzorce podporující
důstojnost člověka

Počet účastníků: 9-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV 
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektorka: Mgr. Petra Tošnerová

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 23. 2. 2017

DA Praha 22. 3. 2017

DA Praha 21. 4. 2017

DA Praha 18. 5. 2017

DA Praha 14. 6. 2017

DA Praha 15. 9. 2017

DA Praha 19. 10. 2017

DA Praha 15. 11. 2017

DA Praha 22. 11. 2017

DA Praha 14. 12. 2017



Psychiatrické minimum II.
navazující kurz – Komunikace s lidmi s duševním onemocněním
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problémy lidí s dalšími typy psychických onemocnění, které mohou mít dopady na poskytování sociální
služby. Doplní si rámcový přehled psychických onemocnění, dozvědí se o důvodech neobvyklého chování
klientů s psychickým onemocněním a poznají specifika jejich potřeb v sociální péči.
Druhá část kurzu je věnována problematice komunikace s klienty s různým psychickým onemocněním,
kde si účastníci po krátkém úvodním výkladu lektorky komunikaci prakticky vyzkouší na modelových
situacích z praxe.

Co se v kurzu naučíte:

• doplníte si přehled psychických onemocnění
z předchozího kurzu o další diagnózy

• dozvíte se, o čem a jak můžete mluvit s lidmi
s různými psychiatrickými diagnózami a čeho se

v komunikaci s těmito klienty vyvarovat

• na modelových situacích z praxe si vyzkoušíte
komunikaci s lidmi s psychickým onemocněním

• získáte základní představu, jak sdělení psychicky
nemocných klientů chápat

• dokážete vnímat potřeby klientů s psychickým
onemocněním ve vztahu k poskytování služby

Počet účastníků: 9-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV 
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektorka: Mgr. Petra Tošnerová

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování 
úvodního kurzu psychiatrické minimum.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program
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Místo konání: Termín:

DA Praha 24. 2. 2017

DA Praha 26. 4. 2017

DA Praha 15.6. 2017

DA Praha 20. 10. 2017

DA Praha 23. 11. 2017

DA Praha 15. 12. 2017



Psychiatrické minimum III.
navazující kurz – Aktivizace klientů s duševním onemocněním v sociálních službách 
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individuálních plánů těchto klientů, tak i v přímé práci s těmito klienty - ať ve specializovaných službách pro lidi
s duševním onemocněním nebo v dalších službách, které tito klienti také využívají. Nevhodná nebo nesprávně
vedená aktivizace totiž může stav klienta zhoršit a tím ho celkově poškodit.
Účastníci kurzu si ujasní specifika aktivizace klientů s duševním onemocněním a naučí se rozlišovat, které formy
aktivizace mohou připravovat sami bez odborného psychiatrického vzdělání a které aktivizace může dělat jen
odborník. Získají rámcový přehled o možnostech vhodné aktivizace a některé formy aktivizace si pod vedením
lektorky sami vyzkoušejí. Znalost specifických potřeb v aktivizaci této cílové skupiny pomůže zařízením posílit
individuální přístup ke klientům a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Co se v kurzu naučíte:

• seznámíte se se specifiky aktivizace klientů
s duševním onemocněním a budete znát
nejčastější rizika aktivizace u této cílové skupiny

• získáte celkový přehled, tipy a doporučení
na vhodnou aktivizaci těchto klientů

• vyzkoušíte si některé vhodné formy aktivizace
a dokáže je po kurzu aplikovat u svých klientů

Počet účastníků: 9-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: v jednání 
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektorka: Mgr. Petra Tošnerová

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování 
úvodního kurzu Psychiatrické minimum I.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program
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Místo konání: Termín:

DA Praha 27. 4. 2017

DA Praha 6. 6. 2017

DA Praha 4. 10. 2017

DA Praha 24. 11. 2017



Nácvik manipulace 
s nehybným a málo pohyblivým klientem
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Manipulace s nehybnými nebo málo pohyblivými klienty je fyzicky velmi náročná a často končí
poraněním nebo poškozením pohybového aparátu lidí, kteří se o tyto klienty starají.
Této situaci jemožné předejít zvládnutím správných technik manipulace, které se naučíte na tomto
kurzu. Kurz je určen jak pro začátečníky, tak pro zkušené pracovníky.

Co se v kurzu naučíte:

• naučíte se správně manipulovat s klienty

bez zbytečné námahy (posazování, přemísťování
z lůžka na vozík a zpět apod.)

• ochráníte svůj pohybový aparát (hlavně záda) před
poraněními a poškozením

• všechno si prakticky vyzkoušíte a natrénujete pod
přímým dohledem lektora, abyste nové poznatky
byli okamžitě schopni aplikovat v praxi (více než
polovina kurzu je věnována praktickému nácviku)

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: Mgr. Pavel Fuksa

Centrum léčby pohybového aparátu: 
Poliklinika Vysočany, Sokolovská 304, Praha 9.

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

CLPA Praha 22. 2. 2017

CLPA Praha 5. 4. 2017

CLPA Praha 17. 6. 2017

CLPA Praha 11. 10. 2017

CLPA Praha 8. 11. 2017

CLPA Praha 6. 12. 2017

CLPA Praha 13. 12. 2017



Kinestetická mobilizace®
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Práce s málo pohyblivými klienty je namáhavá a často vede k poškození zdraví a pracovním
neschopnostem pečujících.
Kinestetická mobilizace je unikátní koncepce, která vychází z nového chápání principu lidského
pohybu. S její znalostí dokážete pracovat s pohybovými rezervami klienta a snížíte vznik komplikací
spojených s imobilitou – sminimální námahou, šetrně a bez bolesti.

Co se v kurzu naučíte:

• naučíte se šetrně manipulovat s klientem, aniž byste
mu působili bolest a nadměrně namáhali svůj
pohybový aparát

• využijete mobilní rezervy klienta a ulehčíte si svoji
fyzickou námahu

• poradíte si s „objemnými“ klienty

• podpoříte u klienta přirozený fyziologický pohyb,
mobilizujete jeho klouby a svaly, a tak podpoříte
jeho rehabilitaci a zvýšíte míru jeho soběstačnosti

Počet účastníků: 14-16

Délka: 22 hodin (3 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: bude specifikována podle konkrétních 

podmínek zakázky
Lektoři: Mgr. Hana Nedělková – lektorka 3. stupně

kinestetické mobilizace Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS

Tento kurz nabízíme pouze na zakázku.

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program



Úvod do problematiky první pomoci 
v sociálních službách
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Při práci v sociálních službách nastává nezřídka situace, kdy je klient náhle a akutně ohrožen na zdraví
či na životě a je na jakémkoli přítomném pracovníkovi, aby okamžitě zasáhl.
V zážitkovém kurzu s malou dávkou adrenalinu, který vedou profesionální záchranáři, získáte nejen
všechny potřebné informace, ale na modelových situacích se v praxi seznámíte s realitou některých
vážnějších úrazů a vyzkoušíte si svoje reakce při poskytování první pomoci.

Co si z kurzu odnesete:

 získáte jednoduché praktické návody, jak klientovi
pomoci při život ohrožujících stavech

 na maskovaných figurantech si natrénujete základní
techniky první pomoci (resuscitaci, manipulaci

s klientem v bezvědomí, aj.)

 v autentických modelových situacích si vyzkoušíte
zásah při různých úrazech

• vyzkoušíte si, co s vámi „udělá“ bezprostřední kontakt
se život ohrožující situací a „otužíte“ se pro reálné
situace v praxi

Počet účastníků: 10-14

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: bude specifikována podle konkrétních 

podmínek zakázky
Lektoři: Stanislav Vlk, DiS.                                           

Tento kurz nabízíme pouze na zakázku.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1430 odborný program

   



Bazální stimulace I. 
– základní kurz 
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Bazální stimulace® je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Jeho základními prvky
jsou pohyb, vnímání a komunikace. Čerpá z různých vědních disciplín a lze jej využít při práci s klienty
s různými omezeními, stimulovat je a navázat s nimi kontakt.
Účastníci se seznámí s principy a širokými možnostmi uplatnění bazální stimulace v praxi a osobně si
vyzkoušejí postupy tétometody.

Co se v kurzu naučíte:

 zprostředkovat klientovi vjemy z jeho těla

 stimulovat vnímání organismu, a umožnit tak
klientovi lépe vnímat okolní svět

 navázat komunikaci s klientem

 navázat efektivní a adekvátní komunikaci i s dětmi
a dospělými, jejichž komunikační možnosti jsou
minimální či silně omezené

 popsat principy a možnosti uplatnění konceptu
bazální stimulace v praxi

Počet účastníků: 12 - 15
Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Délka: 24 hodin (3 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: 4.700 Kč bez DPH
Lektorka: Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiter

für Basale Stimulation® in der Pflege, 
registrační číslo 869
člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

O
d

b
o

rn
é

  p
ro

st
u

p
u

jí
cí

 v
še

m
i o

b
la

st
m

i

41

Místo konání: Termín:

DA Praha 15. - 17. 3. 2017

DA Praha 19. - 21. 6. 2017

DA Praha 25. - 27. 9. 2017

DA Praha 6. - 8. 12. 2017



Bazální stimulace II. 
– nástavbový kurz 
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Bazální stimulace® je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Jeho základními prvky
jsou pohyb, vnímání a komunikace. Čerpá z různých vědních disciplín a lze jej využít při práci

s klienty s různými omezeními, stimulovat je a navázat s nimi kontakt.
V nástavbovém kurzu si účastníci prohloubí a rozšíří svoje dovednosti z kurzu základního, jehož
absolvování je podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu.

Co se v kurzu naučíte:

• seznámíte se s nástavbovými prvky konceptu bazální
stimulace

• naučíte se smyslově stimulovat klienty a dokážete tyto
dovednosti využívat v praxi (orální, olfaktorická,
optická, auditivní a taktilně-haptická stimulace)

• seznámíte se s problematikou tělesného schématu

u spastiků

• dozvíte se, co je to biografická anamnéza

• naučíte se vést dokumentaci podle konceptu bazální
stimulace – realizace, plánování, hodnocení

Počet účastníků: 9 - 15 Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV
Cena: 3.600 Kč bez DPH
Lektorka Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiter

für Basale Stimulation® in der Pflege, 
registrační číslo 869
člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování Základního 
kurzu Bazální stimulace.

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz
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Místo konání: Termín:

DA Praha 24. - 25. 4. 2017

DA Praha 2. - 3. 11. 2017



Bazální stimulace III. 
– prohlubující kurz
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Bazální stimulace® je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Jeho základními
prvky jsou pohyb, vnímání a komunikace. Čerpá z různých vědních disciplín a lze jej využít

při práci s klienty s různými omezeními, stimulovat je a navázat s nimi kontakt.
V prohlubujícím kurzu si účastníci upevní a rozšíří svoje dovednosti z kurzů předchozích, jejichž
absolvování je podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu.

Co se v kurzu naučíte:

• upevníte si a rozšíříte svoje dovednosti z předchozích 
kurzů

• naučíte se pracovat s biografickou anamnézou 

• dozvíte se, jak plánovat péči podle konceptu 
bazální stimulace

Počet účastníků: 10 - 15
Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: v akreditačním řízení MPSV
Cena: 2.000 Kč bez DPH
Lektoři: Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiter

für Basale Stimulation® in der Pflege, 
registrační číslo 869
člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování 
Nástavbového kurzu Bazální stimulace.

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz
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Místo konání: Termín:

DA Praha 11. 12. 2017



Odborné – péče o seniory

44



Základy komunikace s lidmi s demencí
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V prakticky zaměřeném kurzu získají účastníci základní informace a nástroje, které jim pomohou

zlepšit dorozumívání s těmito klienty. Teoretické poznatky jsou omezeny na nezbytné minimum
atěžiště kurzu tvoří praktický nácvik komunikace s lidmi s demencí na modelových situacích z praxe.
Účastníci si ověří svoje dovednosti přizpůsobit komunikaci potřebám jednotlivých klientů a získají od
lektorky užitečné podněty pro svůj další rozvoj v této oblasti.

Co se v kurzu naučíte:
• seznámíte se se specifiky komunikace v závislosti na stádiu

demence

• poznáte svoje komunikační stereotypy a naučíte se
přizpůsobit komunikaci schopnostem klienta s demencí

• naučíte se vytvořit podmínky a uplatňovat principy vedoucí
k úspěšné a respektující komunikaci – navázání kontaktu,
využívání verbální a neverbální komunikace, sledování reakcí

• dozvíte se základní informace o možnostech dorozumívání
s klienty komunikujícími už jen neverbálně

• dokážete si poradit v obvyklých náročných situacích
(komunikace s neklidným, hyperaktivním, mlčícím,
zmateným, odmítajícím nebo agresivním klientem)

• uvědomíte si možné chyby a prakticky si ověříte, jak fungují
zásady při komunikaci s lidmi s demencí

• získáte větší sebejistotu a budete poskytovat kvalitnější službu

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: Michaela Lengálová, DiS.

Mgr. Eva Provazníková
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 11. 4. 2017

DA Praha 13. 6. 2017

DA Praha 3. 10. 2017

DA Praha 16. 11. 2017



Komunikace pracovníků služeb pro seniory 

s rodinami klientů
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Dobrá komunikace s rodinami klientů je jedním z důležitých předpokladů pro kvalitní péči o klienty

v ambulantních a pobytových službách pro seniory.
V kurzu, který vede zkušená lektorka z praxe, účastníci proberou všechna úskalí komunikace s rodinou

a ujasní si témata, o kterých je vhodné a žádoucí s rodinou mluvit, i okruhy informací, které vzhledem

ke své pozici sdělovat nesmějí. Nedílnou součástí kurzu jsou modelové situace, ve kterých si účastníci
komunikaci v různých situacích prakticky vyzkoušejí.

Co se v kurzu naučíte:

• pochopíte význam spolupráce s rodinou klienta
pro kvalitní péči v zařízení

• získáte větší jistotu při komunikaci s rodinou

• dokáže si vymezit hranice ve vztahu s rodinou

• bude vědět, které informace potřebuje rodina slyšet
a které předávat nesmíte

• dokážete přiměřeně informovat o "posledních
věcech“ klientů, když v zařízení zemřou

• ukážete si, jak je možné předcházet konfliktům
s rodinami a jak je možné některé konfliktní situace
diplomaticky vyřešit

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH

Lektoři: Michaela Lengálová, DiS.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 28. 3. 2017

DA Praha 19. 6. 2017

DA Praha 21. 9. 2017

DA Praha 7. 11. 2017



Validace podle Naomi Feil® I.
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Kurz vás uvede do účinného a osvědčeného přístupu k lidem s demencí – validace podle Naomi
Feil®. Validace pomáhá odstraňovat pocity strachu a nutnost klienta omezovat, posiluje jeho
sebehodnocení a umožňuje mu v klidu a důstojně prožít závěrečnou etapu života. Díky pochopení,
jak klient vnímá realitu a jak prožívá své emoce, se k němu můžete přiblížit, navázat s ním vztah

a podporovat jeho lidskou hodnotu.

Co se v kurzu naučíte:

• seznámíte se s principy metody validace podle Naomi Feil

• porozumíte stavům dezorientace při demencích

• naučíte se vytvářet atmosféru bezpečí a důvěry

• pochopíte význam verbální a neverbální komunikace
dle této metody

• natrénujete komunikační techniky včetně zátěžových
situací

• naučíte se rozlišovat validaci od ostatních metod
používaných v kontaktu s dezorientovanou osobou,
např. orientace v realitě, odvrácení pozornosti apod.

Počet účastníků: 15-24 – M. Wirth
8-12 – R. Nentvichová

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 2.200 Kč bez DPH – M. Wirth

1.990 Kč bez DPH – R. Nentvichová
Lektoři: Mgr. Mária Wirth, Ph.D.

- certifikovaná Validation®- Teacher

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná 
- certifikovaná Validation® - Presenter

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence
9 - 12 odborný program

12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 7. 4. 2017 Nentvichová

DA Praha 11. 5. 2017 Nentvichová

DA Praha 12. 6. 2017 Wirth

DA Praha 2. 10. 2017 Wirth

DA Praha 9. 11. 2017 Nentvichová

DA Praha 8. 12. 2017 Nentvichová



Validace podle Naomi Feil® II.
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V kurzu, který navazuje na Validaci podle Naomi Feil® I., si účastníci rozšíří a prohloubí svoje
poznatky o validační metodě. Podrobně se seznámí s jednotlivými fázemi dezorientace, naučí se je
určovat podle jejich charakteristických znaků a osvojí si nové techniky verbální a neverbální
komunikace, které jsou pro jednotlivé fáze vhodné.

Co se v kurzu naučíte:

• rozšíříte svoje poznatky a dovednosti v práci
s validační metodou

• naučíte se pracovat s empatií pomocí několika
technik (centrování, pozorování, kalibrování)

• seznámíte se s 4 fázemi dezorientace, naučíte se tyto
fáze rozpoznávat u svých klientů podle jejich
charakteristických znaků a pracovat s nimi

• osvojíte si nové verbální a neverbální techniky
komunikace s klienty, které jsou pro jednotlivé fáze
vhodné

Počet účastníků: 12-18 – M. Wirth
8-12 – R. Nentvichová

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 2.490 Kč bez DPH – M. Wirth

2.150 Kč bez DPH – R. Nentvichová
Lektoři: Mgr. Mária Wirth, Ph.D.

- certifikovaná Validation ®- Teacher

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná  
- certifikovaná Validation® - Presenter

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování kurzu 
Validační metody a jejich užití v praxi při péči o seniory 
nebo Validace podle Naomi Feil® I. část.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 12. 5. 2017 Nentvichová

DA Praha 13. 6. 2017 Wirth

DA Praha 3. 10. 2017 Wirth

DA Praha 10. 11. 2017 Nentvichová



Reminiscence jako jedna z validačních metod 
- úvod do problematiky
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Reminiscence je metoda založená na práci se vzpomínkami klienta. Je velmi vhodná pro práci

s lidmi s demencí i pro aktivaci lidí trvale upoutaných na lůžko – dává jim zažívat pocit, že život měl
amá smysl.
Přispívá též k navázání a posílení vztahu mezi klientem a pečujícím a usnadňuje hledání jeho
osobního cíle v rámci individuálního plánování služby.

Co se v kurzu naučíte:

• porozumíte principu metody reminiscence
a pochopíte její smysl a význam pro klienty

• budete vědět, jak vést reminiscenční rozhovor
s klientem – co dělat a čeho se vyvarovat

• získáte tipy na vhodná témata pro reminiscenční
rozhovory

• orientačně se seznámíte s dalšími technikami
v reminiscenci (reminiscenční skupina,
reminiscenční krabice, dramatizace vzpomínek
klientů, aj.)

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV 
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Sassmann
Bc. Lubomír Vraj
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná 

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 24. 4. 2017

DA Praha 9. 6. 2017

DA Praha 26. 9. 2017

DA Praha 16. 11. 2017



Reminiscence v praxi: 

Základy práce s reminiscenční skupinou
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Hovořit o minulosti, sdílet vzpomínky, zamýšlet se nad smyslem svého života, znovu prožívat chvíle,
kdy se klienti cítili šťastní, potřební a kompetentní a uvědomovat si hodnotu prožitého života –

to vše může dát klientům účast v reminiscenční skupině. Jak takovou skupinu sestavit a jak s ní

pracovat, se dozvíte v tomto kurzu.
U účastníků předpokládáme základní orientaci vmetodě reminiscence. Tumůžete získat např. v kurzu
Reminiscence (vzpomínání) jako jedna z validačníchmetod.

Co se v kurzu naučíte:

• ujasníte si, co je to malá sociální skupina, jak funguje
a jaký má význam pro práci se seniory

• získáte tipy na vhodná témata pro rozhovory

v reminiscenční skupině

• dozvíte se, jak zvolit správnou strategii vedení
skupiny, jak vytvořit vstřícnou atmosféru, jak podpořit
účastníky v zapojení do skupiny a jak řešit
nejobvyklejší problémové situace

• naučíte se, jak zapojovat i osoby s demencí,
eventuálně vést i samostatnou skupinu osob

s demencí

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV 
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: PhDr. Hana Janečková, Ph. D.

Bc. Lubomír Vraj

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 25. 5. 2017

DA Praha 15.12. 2017



Reminiscence v praxi:

Dramatizace vzpomínek 
(reminiscenční divadlo)
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Jednou z méně známých metod reminiscence je dramatizace vzpomínek klientů - reminiscenční divadlo. Patří
k nejkreativnějším technikám reminiscence a oslovuje především fantazii a představivost klientů. Vhodnými
tématy jsou např.: svatební den, první lásky, první školní den aj. Tato metoda je pro klienty velmi atraktivní,
protože hraní rolí, napodobování, převleky a scénky patří k oblíbeným činnostem většiny lidí po celý život.
Účastníci kurzu se pod vedením zkušené lektorky seznámí se základními principy této techniky a v modelové
situaci si vyzkoušejí přípravu konkrétního představení v praxi.
Kurz předpokládá, že účastníci mají základní orientaci v metodě reminiscence, kterou mohou získat
např. v kurzu Reminiscence (vzpomínání) jako jedna z validačníchmetod.

Co se v kurzu naučíte:

• získáte jasnou představu, co je to reminiscenční
divadlo

• dostanete tipy na vhodná témata

• dozvíte se, jak reminiscenční představení připravit
a co všechno příprava obnáší

• prakticky si vyzkoušíte přípravu na modelové situaci

• dokážete se skupinou seniorů sestavit jednoduché
krátké představení

Počet účastníků: 9-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH

Lektoři: Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 16. 6. 2017

DA Praha 24. 11. 2017



Reminiscence v praxi:

Vytváříme vzpomínkové krabice
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Vytváření vzpomínkových krabic patří k základním kreativním technikám reminiscence v pojetí
Pam Schweitzer. Účastníci se v kurzu pod vedením zkušené lektorky s touto technikou seznámí

a prakticky si vyzkoušejí tvorbu vzpomínkové krabice tak, aby po kurzu byli schopni pracovat

touto technikou se seniory na svém pracovišti.
Kurz předpokládá u účastníků základní orientaci v metodě reminiscence. Tu můžete získat např.

v kurzu Reminiscence (vzpomínání) jako jedna z validačníchmetod.

Co se v kurzu naučíte:

• uděláte si jasnou představu, co je reminiscenční
technika vytváření vzpomínkových krabic,
a uvědomíte si její význam při práci se seniory

a s lidmi s demencí

• pod vedením zkušené lektorky si prakticky
vyzkoušíte vytvořit vlastní reminiscenční krabici

• seznámíte se s pravidly práce s touto metodou
včetně jejích možných úskalí

• naučíte se tuto metodu aplikovat při práci s klienty

Počet účastníků: 9-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.690 Kč bez DPH

Lektoři: Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
Mgr. Kateřina Sassmann

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program
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Místo konání: Termín:

DA Praha 2. 6. 2017

DA Praha 28. 11. 2017



Trénujeme paměť seniorů I.
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Trénování paměti může výrazně zpomalit nežádoucí změny kognitivních funkcí u seniorů. V kurzu, který
vede certifikovaná lektorka pro trénování paměti s několikaletou praxí v práci se seniory, se účastníci
dozvědí, jak lidská paměť funguje a k jakým změnám ve funkci paměti dochází ve stárnoucím
organismu. Prakticky si vyzkoušejí několik osvědčených technik vhodných pro trénink paměti seniorů

a naučí se sestavit lekci pro individuální trénink. Kurz je úzce zaměřen do praxe, pod supervizí lektorky
si účastníci všechno vyzkoušejí a natrénují.

Co se v kurzu naučíte:

• seznámíte se s funkcí paměti u zdravého člověka

a se změnami, k nimž dochází v období stárnutí

• vyzkoušíte si vybrané paměťové techniky vhodné
pro práci se seniory

• naučíte se připravit lekci pro individuální trénink

• dozvíte se, jak připravit podmínky pro aktivizaci

a motivovat klienty k zapojení do práce

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV 
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: Ivana Otřísalová

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 31. 3. 2017

DA Praha 15. 6. 2017

DA Praha 13. 10. 2017

DA Praha 27. 11. 2017



Trénujeme paměť seniorů II.
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V kurzu, který je pokračováním kurzu Trénujeme paměť seniorů I., si účastníci rozšíří svoje
dovednosti v trénování paměti – naučí se využívat techniky trénování paměti v kontextu dalších
aktivizačních metod, natrénují si nové techniky vhodné pro klienty po mozkových příhodách a ujasní
si, kdy je vhodné využívat individuálního tréninku a kdy je lepší trénovat ve skupině.
Kurz vede certifikovaná lektorka pro trénování paměti s několikaletou praxí v práci se seniory.

Co se v kurzu naučíte:

• upevníte si svoje znalosti a dovednosti ze základního
kurzu

• naučíte se pracovat s paměťovými technikami

z předchozího kurzu v kontextu dalších aktivizačních
metod

• dozvíte se, jak posilovat propojení mozkových
hemisfér

• dokážete sestavit vhodný terapeutický program

pro klienty po mozkových příhodách

• seznámíte se se specifiky individuálního a skupinového
tréninku a dokážete podle okolností zvolit jednu

z těchto forem

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: Ivana Otřísalová

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování 
základního kurzu Trénujeme paměť seniorů I.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 16. 6. 2017

DA Praha 28. 11. 2017



Pohybová aktivizace seniorů 
- úvod do problematiky, dechová cvičení
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Přiměřená tělesná kondice je velmi důležitá pro kvalitu našeho života a u seniorů to platí dvojnásob.
Jedním z osvědčených prostředků k udržení celkové vitality a soběstačnosti klientů je pravidelná tělesná
aktivizace vycházející z přirozeného pohybu, přiměřená věku amožnostem jednotlivých klientů.
Účastníci kurzu získají základní přehled o změnách ve stárnoucím organismu, dozvědí se o vhodných
a nevhodných aktivitách pro seniory a prakticky si natrénují jednoduchá dechová cvičení, kterými
mohou podpořit tělesnou kondici každého i nepohyblivého klienta.

Co se v kurzu naučíte:

• ujasníte si význam pohybové aktivizace u seniorů

• seznámíte se s fyziologickými změnami v stárnoucím
organismu a s nejčastějšími poruchami pohybového
aparátu u klientů - seniorů

• uvědomíte si rizika nevhodné pohybové aktivizace,
dokážete stanovit bezpečné zásady pro cvičení

• seznámíte se s cviky vhodnými pro podporu dýchání,
změnu držení těla a celkového zlepšení funkce
pohybového aparátu

• naučíte se připravit a vést lekci dechového cvičení
(vhodné i pro nepohyblivé klienty)

• dozvíte se, jak klienta k pohybové aktivizaci motivovat

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 900 prezence
900 - 1230 odborný program

1230 - 1300 přestávka na oběd
1300 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 21. 4. 2017

DA Praha 13. 6. 2017

DA Praha 25. 10. 2017



Pohybová aktivizace seniorů 
- podpora přirozeného pohybu páteře
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Dobrá tělesná kondice a dostatečná pohyblivost páteře jsou základem pro kvalitní život seniorů

i ve vyšším věku.
V kurzu, který navazuje na úvodní kurz Pohybové aktivizace seniorů, se účastníci dozvědí,

jak podporovat přirozený pohyb páteře u seniorů, a naučí se vhodné cviky, které mohou v souladu

se svými kompetencemi aplikovat při aktivizaci klientů.

Co se v kurzu naučíte:

• seznámíte se s funkcemi páteře a jejich
nejčastějšími poruchami ve stáří

• dozvíte se, jak orientačně zhodnotit postavení
páteře u klienta, zkrácené a oslabené svaly

• naučíte se cviky podporující přirozenou
pohyblivost páteře u seniorů

• dokážete sestavit cvičební lekci k podpoře
přirozeného pohybu páteře klientů v zařízeních
pro seniory

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: v akr. řízení MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování 
úvodního kurzu.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 900 prezence
900 - 1230 odborný program

1230 - 1300 přestávka na oběd
1300 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 27. 11. 2017



Pohybová aktivizace seniorů 
- podpora přirozeného pohybu pánevní oblasti
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Dobrá tělesná kondice a zpevněné svaly v oblasti pánve, které oddalují nebo zpomalují rozvoj
inkontinence, jsou základem pro kvalitní život seniorů i ve vyšším věku.
V kurzu, který navazuje na úvodní kurz Pohybové aktivizace seniorů, se účastníci naučí vhodné cviky,
kterémohou v souladu se svými kompetencemi aplikovat při aktivizaci klientů.

Co se v kurzu naučíte:

• seznámíte se s významem zpevnění pánevní oblasti
ve vyšším věku

• dozvíte se, jak orientačně zhodnotit pevnost
pánevního dna

• naučíte se cviky podporující přirozené zpevnění
svalů v oblasti pánve

• budete umět sestavit cvičební lekci k podpoře
zpevnění pánevních svalů klientů v zařízeních

pro seniory

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: v akr. řízení MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Podmínkou k přihlášení na kurz je absolvování 
úvodního kurzu.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 900 prezence
900 - 1230 odborný program

1230 - 1300 přestávka na oběd
1300 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 13.11. 2017



Specifické potřeby klientů s Parkinsonovou nemocí 
v zařízeních sociálních služeb pro seniory - úvod do problematiky
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Parkinsonova nemoc je velmi závažné nervové onemocnění zejména u starších lidí. Současná medicína ji zatím
neumí vyléčit, a přestože nemocných stále přibývá, veřejnost – včetně pracovníků v přímé péči – má o tomto
onemocnění velmi malé povědomí. Projevem nemoci nejsou jen „třesoucí se ruce“, ale nemoc postupně zasahuje
celou řadu somatických i psychických oblastí. Klienti s tímto onemocněním se proto někdy chovají „zvláštně“
a některé jejich projevy mohou působit jako schválnosti či neochota ke spolupráci. Ve skutečnosti jen potřebují
správný přístup a pochopení.
V unikátním kurzu vedeném lektorkou, která má s Parkinsonovou nemocí osobní zkušenost, se seznámíte
s příznaky a projevy této nemoci, dozvíte se a pochopíte, co nemocný prožívá, jak homůžete podpořit a pomoci mu.

Co se v kurzu naučíte:

 dozvíte se o specifikách projevů Parkinsonovy
nemoci, budete znát nejčastější příznaky této nemoci

 seznámíte se s důsledky projevů nemoci na praktický
život klienta

 pochopíte klientovo celkové zpomalení, jeho pohybové
i psychické obtíže, pochopíte, co nemocný prožívá

 poznáte specifické potřeby těchto klientů a budete
vědět, jak o takové klienty profesionálně pečovat

 změníte náhled na klienty trpící touto nemocí,
dokážete je pochopit a lépe s nimi spolupracovat

Počet účastníků: 10 - 12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektorka: Blanka Sedláčková

V roce 2017 termíny nevypisujeme.

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program



Doprovázení umírajících 
v zařízeních sociálních služeb

O
d

b
o

rn
é

 –
p

é
če

 o
 s

e
n

io
ry

 

59

S umíráním a smrtí se pracovníci služeb pro seniory setkávají poměrně běžně a pro řadu z nich je to opakovaně
traumatizující zážitek, se kterým se dlouho a nesnadno vyrovnávají. Jako velmi obtížné uvádějí zejména
rozhovory s umírajícími a jejich rodinnými příslušníky a vnímají jako své profesní selhání, že v takových chvílích
nevědí, jak se vhodně zachovat.
V interaktivním kurzu, který vede lektorka s několikaletou praxí v hospicu, se účastníci naučí dívat se na smrt jako
na přirozenou součást života, pochopí potřeby umírajících i jejich rodin a dozvědí se, jak je naplňovat s ohledem
na jednotlivé fáze vyrovnávání se se smrtí, a na modelových situacích si prakticky vyzkoušejí komunikaci
s umírajícími i jejich rodinami. Posílí svoje profesní sebevědomí i dovednost vyrovnat se s touto zátěžovou situací
a zvýší kvalitu nejen poskytované služby v zařízení, ale i samotný závěr života svých klientů.

Co se v kurzu naučíte:

• budete mít konkrétní představu o důstojnosti člověka

s ohledem na umírání a bude vědět, jak tuto důstojnost
u klientů naplňovat a jak poskytovat kvalitní péči

v závěru života

• dokážete vyjmenovat zásady pro komunikaci

s umírajícím klientem i s jeho rodinou a bude vědět,
jakým způsobem a o čem s nimi mluvit

• budete znát fáze vyrovnávání se se smrtí u klientů

i rodiny a dokážete komunikovat přiměřeně k právě
probíhající fázi

• budete vědět, jak poskytovat základní paliativní péči

Počet účastníků: 10 - 12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektorka: Mgr. Dagmar Pelcová, Mgr. Jiří Černý

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 28. 2. 2017

DA Praha 9. 5. 2017

DA Praha 9. 6. 2017

DA Praha 25. 9. 2017

DA Praha 16. 11. 2017



Odborné – péče o lidi s mentálním postižením 
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Základy komunikace s lidmi 
s mentálním postižením
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Komunikace s klienty s mentálním postižením bývá pro asistenty velice náročná. Často může docházet k
nedorozuměním, která vedou k problémovému chování klientů. Asistenti pak obvykle pociťují vztek i bezmoc.
Praktický nácvikový kurz namodelových situacích pomůže účastníkům naučit se přizpůsobit komunikaci potřebám
jednotlivých klientů, vnímat, co nám klient svým chováním sděluje a pomoci mu vyjádřit se v tom, co sám
nezvládne.
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Co se v kurzu naučíte:
• seznámíte se se specifiky komunikace s lidmi s mentálním

postižením v závislosti na míře postižení a individuálních potřeb

• poznáte svoje komunikační stereotypy a naučíte se přizpůsobit svoji
komunikaci komunikačním schopnostem uživatele

• uvědomíte si možné chyby při komunikaci s lidmi s mentálním
postižením

• prakticky si nacvičíte navázání kontaktu s klientem, využívání
verbální a neverbální komunikace, sledování reakcí klienta a
"čtení" toho, co nám klient svým občas problémovým chováním
sděluje

• dozvíte se základní informace o možnostech dorozumívání s
lidmi komunikujícími jen neverbálně

• dokážete si poradit v obvyklých náročných situacích s klienty
(komunikace s neklidným, hyperaktivním, mlčícím, zmateným,
odmítajícím nebo agresivním klientem)

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV 
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektorka: Mgr. Vladimíra Tomášová

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 21. 2. 2017

DA Praha 28. 3. 2017

DA Praha 6. 6. 2017

DA Praha 24. 10. 2017

DA Praha 5. 12. 2017



Úvod do krizového plánování
- práce s klienty s problémovým chováním

O
d

b
o

rn
é

 –
p

é
če

 o
 li

d
i s

 p
o

st
iž

e
n

ím
 

12

Jedním z nejnáročnějších aspektů péče o lidi s postižením nebo autismem je agresivní a problémové chování.
Pro pracovníky, kteří nejsou na tyto situace připraveni, vzniká neúměrná pracovní zátěž, která nezřídka končí
odchodem ze sociálních služeb. V kurzu, který vede lektorka s mnohaletými zkušenostmi s prací
s nejnáročnějšími klienty, se dozvíte, jak lze řadě takových situací předcházet pomocí krizového plánu,
jak rozpoznat blížící se afekt klienta a jak do něj účinně a včas zasáhnout. Získáte větší jistotu při práci
s „těžkými“ klienty a zmírníte své obavy, zda další náročnou situaci dokážete zvládnout
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Co se v kurzu naučíte:

 lépe pochopíte chování svých klientů, naučíte se vnímat

jejich potřeby a signály napětí a budete vědět, jak

předcházet problémovému chování a krizovým situacím

 získáte větší jistotu v práci s agresivními klienty – budete

vědět, jak můžete svým přístupem agresi předcházet,

rozpoznáte riziko krizové situace a budete vědět, jak

můžete průběh krizové situace ovlivnit

 naučíte se sestavit krizový plán a budete vědět, jak s ním

pracovat

 dozvíte se, jak posoudit vhodnost možných krizových

postupů a navrhnout takový, který bude odpovídat vašim

psychickým i fyzickým možnostem a zároveň bude

přiměřený pro klienta

 budete lépe zvládat vlastní emoce při krizové situaci

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektorka: Kateřina Balická, DiS.

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 21. 2. 2017

DA Praha 21. 3. 2017

DA Praha 25. 5. 2017

DA Praha 3. 10. 2017

DA Praha 12. 12. 2017



Využití alternativní a augmentativní komunikace
- úvod do problematiky
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Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) doplňuje nebo nahrazuje řeč u lidí, kteří se v důsledku
poruchy či onemocnění nemohou dorozumívat běžným způsobem (lidé s mentálním a kombinovaným
postižením, lidé s autismem, po cévní mozkové příhodě, s onkologickým onemocněním, apod.). Zahrnuje
celou řadu metod a pomůcek od očního kontaktu, gest a manuálních znaků přes předměty, fotografie,
obrázky, symboly a piktogramy a komunikační tabulky, až po technické pomůcky s hlasovým výstupem,
I-pady nebo počítače.
V kurzu, který vede lektorka s mnohaletou praxí, se seznámíte se základními metodami AAK a dozvíte se,
jak je lze využívat u vašich konkrétních klientů.
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Co se v kurzu naučíte:

 diagnostikovat stávající dovednosti a schopnosti
klienta – budoucího uživatele AAK

 rozlišit jednotlivé metody AAK, stanovit jejich
možnosti, výhody a nevýhody

 vybrat vhodnou metodu AAK pro konkrétního
klienta

 zahájit používání AAK u konkrétního klienta –
behaviorální analýza, motivace, upevnění postupů

 vytvořit program aktivizace a přizpůsobit ho
specifikům jednotlivých klientů

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: v akreditačním řízení MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektorka: Magdaléna Skřivanová

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 6. 2. 2017

DA Praha 20. 3. 2017

DA Praha 22. 5. 2017

DA Praha 9. 10. 2017

DA Praha 20. 11. 2017



Odborné – služby prevence
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Průvodce krizovou intervencí
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Pracovníci, kteří pracují na různých pozicích v sociálních službách, musejí často čelit psychicky náročným situacím.
Jednou z nejnáročnějších je komunikace s klientem, který se ocitl vmezní životní situaci. A zdaleka neplatí, že by tito
lidé vyhledávali jen krizové linky pomoci – ve skutečnosti se s nimi mohou setkat pracovníci v jakékoli službě.
Pracovník, který na takovou situaci není připraven, bývá nepříjemně zaskočen a snadno udělá chybu – má tendenci
přebírat na sebe odpovědnost za klienta, nechá se klientem v krizi manipulovat, trpí výčitkami svědomí,
že pro klienta neudělal dost atd.
V kurzu, který vedou zkušené pracovnice krizového centra, si ujasníte, co je krize a co je typické pro jednání člověka
v takové situaci, jak můžete člověku v krizi účinně pomoci a čeho byste se rozhodně měli vyvarovat. Na modelových
situacích si pod supervizí zkušených lektorek vedení krizového rozhovoru vyzkoušíte.

Co se v kurzu naučíte:

• ujasníte si, co je krize, a dokážete rozlišit jednotlivé typy krizí

• seznámíte se s jednotlivými fázemi životní krize,
s vyrovnávacími mechanismy člověka v krizi a naučíte se
rozpoznat tělesné příznaky a emoce v krizi

• dozvíte se, jak nastavit hranice při komunikaci s člověkem
v krizi a jak se bránit manipulaci

• seznámíte se s technikami a fázemi krizového rozhovoru

• pod supervizí lektorky si vyzkoušíte vedení krizového
rozhovoru na modelových situacích

• získáte větší jistotu a profesionalitu při jednání s lidmi
v krizi, dokážete jim účinněji pomoci a posílíte svoji
dovednost udržet si zdravý odstup

Počet účastníků: 8-12

Délka: 16 hodin (2 dny)
Akreditace: MPSV 
Cena: 2.940 Kč bez DPH
Lektoři: PhDr. Anna Stodolová 

Mgr. Michaela Kopečková 
Mgr. Soňa Pančochová

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 19.-20.4. 2017

DA Praha 7.-8.6. 2017

DA Praha 11.-12.10. 2017

DA Praha 6.-7.12. 2017



Pracujeme s agresivním klientem
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sociálních služeb. Agrese na straně klientů je jednak nepříjemná a negativně ovlivňuje klima
poskytované služby, jednakmůže být i nebezpečná jak pro pracovníky, tak i pro ostatní klienty.
Těžiště kurzu, který vede lektor se zkušeností v nízkoprahovém zařízení, spočívá v nácviku řešení
praktických modelových situací a ve sdílení dobré praxe ze služeb prevence

Co se v kurzu naučíte:

• vymezíte si, co je to agresivní chování, jak se může
projevovat, a ujasníte si, proč se lidé chovají
agresivně

• dozvíte se, jak lze některým projevům agrese ve vaší
službě předcházet

• naučíte se, jak akutní projevy agrese vyhodnocovat

a jak na ně vhodně, podle konkrétní situace, reagovat

• osvojíte si některé metody, které pomáhají snížit
agresi v konfliktu

• ukážete si, jak incidentní situace konstruktivně
rozebrat a jak jejich závěry využít v krizových plánech

• získáte větší jistotu pro práci s agresí a snížíte svoji
hladinu stresu

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: Bc. Jiří Šmahlík

V kurzech na zakázku, které probíhají přímo v organizacích, 
může po dohodě lektor s pracovníky projít prostory pro 
poskytování služeb a vyhodnotit je z pohledu bezpečnosti -
probrat riziková místa, únikové cesty, apod.

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 - 1630 odborný program
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Místo konání: Termín:

DA Praha 29. 5. 2017

DA Praha 23. 11. 2017
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Oddlužení 
jako jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka
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S neúměrným zadlužením s následnou neschopností splácet dluhy se potýká stále více lidí. V kurzu, který
vede zkušená lektorka – vedoucí občanské porady v Mostě, se účastníci seznámí s legislativním rámcem
procesu oddlužení, prakticky si vyzkoušejí, jak vyplnit návrh na oddlužení včetně povinných příloh, a dozví
se, jak správně pracovat s insolvenčním rejstříkem.
Kurz je zaměřen hodně prakticky (modelové situace, cvičení) a je pro malý počet účastníků, aby si mohli
vše, co se dozvědí, vyzkoušet a případně dotazy konzultovat s lektorkou.

Co se v kurzu naučíte:

• získáte nezbytné informace o institutu oddlužení podle
zákona č. 182/2006 Sb.

• dokážete posoudit, kdy je možné podat návrh

na povolení oddlužení (co pro to musí dlužník
splňovat)

• prakticky si vyzkoušíte, jak sepsat návrh na oddlužení

• budete vědět, co všechno je třeba k návrhu přiložit

• získáte přehled o různých možnostech rozhodnutí
soudu o návrhu na oddlužení a o jejich možných
dopadech na dlužníka

• dokážete kvalifikovaně a účinně pomoci lidem

s neúměrnými dluhy, kteří je už nemohou splácet

Počet účastníků: 8-12

Délka: 8 hodin (1 den)
Akreditace: MPSV
Cena: 1.640 Kč bez DPH
Lektoři: Bc. Markéta Strížová

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671
anezka.dvorakova@diakonie.cz

Harmonogram:
845 - 9 prezence

9 - 12 odborný program
12 - 13 přestávka na oběd
13 – 1630 odborný program

Místo konání: Termín:

DA Praha 27. 4. 2017

DA Praha 16. 6. 2017

DA Praha 20. 10. 2017

DA Praha 5. 12. 2017



Dlouhodobé kurzy
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Manažerskou akademii jsme koncipovali na základě zkušeností se systematickým vzděláváním
manažerů v komerční oblasti a do MA jsme převzali to, co se nejlépe osvědčilo a co v praxi funguje. I
většina lektorů je vybrána tak, aby měli zkušenosti jak s komerční, tak i se sociální oblastí, což
považujeme za velmi důležité.

Akademii tvoří 4 dvoudenní kurzy a 2 jednodenní kurzy. Kurzy jsou interaktivní s minimem teorie a
hodně věcí si účastníci vyzkoušejí formou her a cvičení.

Témata:

Osobnost a role manažera (16 hodin)

• dokážete si vymezit svoji roli manažera a odlišit ji od
dalších rolí na pracovišti

• zjistíte, jaký jste typ osobnosti podle testu MBTI a
ujasníte si svoje silné a slabé stránky, zjistíte, jak

reagujete v manažerské zátěži s druhými lidmi

• zhodnotíte svůj manažerský potenciál v praxi a s
pomocí lektora si vytvoříte strategii svého rozvoje

• posílíte svoje sebevědomí, motivaci, přirozenou
autoritu a manažerskou sebejistotu

Lektorka: Mgr. Zdena Tmějová

Vedení týmu a motivace (16 hodin)

• získáte ucelenou představu o úspěšném vedení
pracovního týmu

• identifikujete svůj preferovaný styl řízení a naučíte se
efektivněji uplatňovat svoje manažerské dovednosti

• dozvíte se, jak rozvíjet a nefinančně motivovat svůj
tým

• dokážete hledat alternativní přístupy ke zvládání
obtížných situací v týmu a vyvarujete se chyb a
omylů

Lektorka: Ing. Helena Chvátalová



Manažerská akademie I.
D

lo
u

h
o

d
o

b
é

  k
u

rz
y

70

Komunikace vedoucího pracovníka nejen
s podřízenými (16 hodin)

• naučíte se zadávat úkoly podřízeným metodou
SMART – tj. metodou, která – pokud se správně
používá - funguje a přináší výsledky

• dozvíte, jak plnění úkolů přiměřeně kontrolovat

• natrénujete si motivační zpětnou vazbu

• dozvíte se a vyzkoušíte si, jak chválit a jak
konstruktivně kritizovat své podřízené

• posílíte svoji dovednost zvládat nepříjemné situace s
podřízenými (a s nepříjemnými podřízenými)

• získáte větší jistotu při komunikaci a snížíte hladinu
stresu

Lektorka: Mgr. Patricie Chvojková

Time management pro sociální a vedoucí pracovníky
(16 hodin)

• získáte přehled, jak doopravdy trávíte svůj čas a
najdete svoje časové rezervy

• naučíte se stanovit své pracovní i životní priority a
efektivně s nimi pracovat – dokážete zvládat to, co je
podstatné a důležité

• dozvíte se, jak plánovat a jak to udělat, aby
plánování fungovalo

• naučíte se delegovat (a dozvíte se, že mezi
delegováním a zadáváním úkolů je velmi podstatný
rozdíl)

Lektor: Mgr. Josef Tůša
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Vedení porad (8 hodin)

• naučíte se rozlišovat jednotlivé typy porad, jejich
účel a specifické cíle

• seznámíte se se zásadami efektivní porady a dozvíte
se, jak takovou poradu připravit

• vyzkoušíte si vedení porady v praxi

• získáte řadu tipů pro řešení náročných situací při
poradě (jak na obtížné účastníky, co dělat, když jsou
účastníci pasivní, jak zařídit, aby příspěvky byly
skutečně k věci, apod.)

Lektorka: Ing. Helena Chvátalová

Psaní dokumentace (8 hodin)

• formální úprava dokumentace, vhodné a nevhodné
formulace

• poslání a způsoby vyhodnocování kvality
poskytované služby (st. 1 a 15)

Lektorka: Mgr. Eva Provazníková

Termíny:

Osobnost a role manažera: 20. – 21. 9. 2017 23. – 24. 11. 2017

Vedení týmu a motivace 18. – 19. 10. 2017 13. – 14. 12. 2017

Komunikace vedoucího 

pracovníka
30. 11.  – 1. 12. 
2017 9. – 10. 1. 2018

Time management 25. – 26. 1. 2018 8. – 9. 2. 2018

Psaní dokumentace 28. 2. 2018 27. 3. 2018

Vedení porad 1. 3. 2018 28. 3. 2018

Závěrečná prezentace: duben 2018 duben 2018

Podmínky studia a ukončení MA I.:
• min. 90% aktivní účast na kurzech

• průběžné zpracovávání úkolů z jednotlivých kurzů do
portfolia

• závěrečná prezentace manažerských dovedností
rozvinutých na kurzech (prezentace zpracovaných úkolů z
portfolia)

Rozsah: 80 hodin 
- kurz bude realizován ve 2 kalendářních letech -
5 x 2 dny (výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních 
blocích)
Akreditace: MPSV
Absolventi budou mít splněnou vzdělávací povinnost 
na 2 roky.

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz
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Přistupovat ke klientovi s láskou a respektem, býtmu oporou, chápat ho, podílet se na jeho světě, ale nic
mu nevnucovat, nikam ho „netlačit“ a ponechat mu jeho svobodu v největší možné míře, to jsou
základní atributy rogerovského pojetí přístupu ke klientovi. Na pracovníka v pomáhající profesi klade
tento přístup velké nároky jak z hlediska rozvoje jeho vlastní osobnosti, tak i z hlediska jeho
terapeutických dovedností – empatie (vcítění se do klienta), kongruence (opravdovost/pravdivost)

a akceptace (přijetí).
Výcvik je zaměřen na obě oblasti: v rámci osobního rozvoje zpracovávají účastníci vlastní obtížná témata
a spolu s ostatními procházejí procesem hlubšího sebepoznání, v nácviku terapeutických dovedností se
učí nedirektivní autentické komunikaci založené na empatii a naslouchání.

Co se v kurzu naučíte:

• seznámíte se se zásadami PCA přístupu

• podpoříte svůj osobností růst, posílíte svoji
autenticitu

• nacvičíte si praktické dovednosti v komunikaci

s druhými lidmi

• zlepšíte vztahy se svým okolím, rozvinete svoje
komunikační dovednosti

• naučíte se nedirektivně přistupovat ke klientům,
dokážete je lépe pochopit a podpořit

Počet účastníků: 24-28

Délka:            660  hodin  (4 roky)
Akreditace:   není
Cena:              15.000 Kč/rok bez DPH; 18.150 Kč /rok vč.  DPH
Lektoři: Jindřiška Seethalerová; Ruben Kužel; Monika

Peterková ; Alice Chamrádová; Markéta
Šerých; Jan Mamula; Jiří Černý; Pavel Jurníček

Výcvik bude supervizně zajišťovat PCA institut Praha
zastoupený terapeuty Vendulou Junkovou a Václavem
Lepičovským.

Zahájení výcviku:  
Podzim 2017

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, anezka.dvorakova@diakonie.cz
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Kurz navazuje na tradici kvalifikačního kurzu Péče o člověka s demencí, který v Diakonii úspěšně běžel více než 20 let

a DA je jediná, kdo takto zaměřený kurz v tomto rozsahu pro pracovníky v přímé práci nabízí. Vzhledem k tomu, že podle
nových pravidel MPSV už není možné nabízet jakkoli specializované kvalifikační kurzy, je kurz koncipovaný jako další
profesní kurz a formálně je rozdělen do dvou částí, aby účastníci získali akreditované vzdělání na 2 roky.
Cílem kurzu je připravit kvalifikované pracovníky - pečovatele pobytových, ambulantních i terénních služeb k poskytování
kvalitní, komplexní, důstojné a individualizované péče o lidi s různými formami demence.
Účastníci se seznámí s podstatou a průběhem onemocnění demencí, včetně možných specifických projevů v chování, které
mohou lidi s demencí doprovázet, a dozvědí se, jak řešit nejčastější náročné situace v péči (hlasitý projev, neklid, nespavost,
rušivé chování, agrese, apod.). Naučí se poskytovat odbornou pečovatelskou a základní ošetřovatelskou službu s ohledem
na individualitu člověka s demencí a jednotlivá stádia průběhu nemoci. Dozvědí se, jak pečovat o sebe samotné,

aby zvládali svoji náročnou profesi a nepodlehli zbytečně syndromu vyhoření. Ve druhé části získají účastníci praktické
dovednosti v oblasti komunikace s lidmi s demencí, vhodných forem aktivizace a individuálního plánování.

Probíraná témata:

• člověk s demencí jako celistvá bytost s vlastním životním
příběhem

• role a kompetence pracovníka v přímé péči v zařízení
pečujícím o lidi s demencí

• psychologické aspekty demence - problematické situace
v péči o člověka s demencí

• demence z pohledu medicíny

• specifika komunikace s lidmi s demencí

• spolupráce zařízení pro lidi s demencí s rodinou

• základy ošetřovatelství pro pečující

• pečovatelská zátěž a riziko syndromu vyhoření

• individuální plánování jako základní nástroj

pro poskytování kvalifikované péče

• ochrana práv člověka s demencí

• etické aspekty péče o lidi s demencí

• doprovázení umírajících

• činnost jako základní východisko úspěšné péče

• aktivizace lidí s demencí a její význam

• práce se skupinou lidí s demencí

• bazální stimulace a možnosti jejího využití

• ukázky vhodných aktivizací pro lidi s demencí

• program Bon Appetit v pobytových službách

• exkurze do zařízení pečujícího o lidi s demencí

• formy a význam supervizí pokračování na další straně



Kurz pro pečující o lidi s demencí I. a II.
D

lo
u

h
o

d
o

b
é

  k
u

rz
y

74

pokračování z předchozí strany

Pro koho je kurz určen:
Pro pečující o lidi s demencí – pracovníky v přímé péči.

Doporučujeme přihlašovat zaměstnance, kteří jsou
perspektivní a u kterých chce zaměstnavatel podpořit
profesní a kariérní růst. Též jako benefit.

Cena: 9.900 Kč bez DPH 
(akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH)

Počet účastníků: 12-20

Lektoři: 
tým lektorů (MUDr. Robert Rusina, Bc. Helena Dvořáková, 
DiS., Bc. Eva Holohlavská, Mgr. Vladimíra Tomášová, 
Michaela Lengálová, DiS. a další),  pod vedením odborné 
garantky PhDr. Hany Janečkové, Ph.D.

Termíny:

Ročník 2017-2018

Teoretická výuka: 30.-31. října 2016

20.-21. listopadu 2016

11.-12. prosince 2017

leden – duben 2018         4x 2 dny

Zkoušky: květen 2018

Kontakt: Anežka Dvořáková
739 320 671, 
anezka.dvorakova@diakonie.cz

Rozsah: 48 + 64 (112) hodin 
- kurz je účelově rozdělen do 2 částí a bude realizován 
ve 2 kalendářních letech (např. září - květen)

7 x 2 dny (výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních 
blocích)

Akreditace: MPSV
Absolventi budou mít splněnou vzdělávací povinnost 
na 2 roky.



Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením
a autismem I. a II.
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Přímá práce asistentů s klienty s mentálním postižením a s autismem patří k nejnáročnějším v sociálních službách. Pokud
asistent nemá dostatečné znalosti o specifikách práce s touto cílovou skupinou, bývá vystaven neúměrné pracovní zátěži
a nezřídka po čase odchází ze sociálních služeb.
Cílem kurzu je připravit kvalifikované asistenty pro práci s klienty s mentálním postižením a s autismem v pobytových,
ambulantních i terénních službách tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní, komplexní, důstojnou a individualizovanou péči
o lidi s různými formami a stupněm mentálního postižení a s autismem. Lektory kurzu jsou kvalifikovaní odborníci z praxe
(viz str. 66), kteří své znalosti a zkušenosti předávají účastníkům srozumitelnou formou.
Účastníci se seznámí se základními aspekty života lidí s mentálním postižením a s autismem, včetně možných specifických
projevů v chování, naučí se vnímat potřeby svých klientů, seznámí se se způsoby komunikace s lidmi s mentálním postižením
a s autismem. Dozvědí se, jak řešit nejčastější náročné situace v práci s těmito klienty, včetně problémového chování a získají větší
jistotu při práci s agresivními klienty. Dozvědí se, jak přistupovat k problematice sexuality a vztahů lidí s mentálním postižením.
Budou vědět, jak pečovat o sebe samotné, aby zvládali svoji náročnou profesi a nepodlehli zbytečně syndromu vyhoření.
Ve druhé části získají účastníci praktické dovednosti v oblasti individuálního plánování, vhodné aktivizace lidí s mentálním
postižením a s autismem, alternativní a augmentativní komunikace a komunikace s rodinami klientů.

Probíraná témata:

• základní aspekty života lidí s mentálním postižením a autismem 

• potřeby lidí s mentálním postižením a s autismem a 
možnosti jejich naplňování

• mentální postižení a autismus z psychologického 
a medicínského hlediska 

• komunikace s lidmi s mentálním postižením

• role a kompetence asistenta v zařízení sociálních služeb

• práva lidí s mentálním postižením

• systém sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením 
a s autismem

• sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením

• prevence problémového chování klientů a práce s agresivními
klienty

• Psychická zátěž asistenta a prevence syndromu vyhoření

• individuální plánování

• význam a možnosti vhodné aktivizace lidí s mentálním 
postižením a s autismem

• základní seznámení s bazální stimulací

• spolupráce zařízení s rodinami klientů

• základy ošetřovatelství a první pomoci

• úvod do alternativní a augmentativní komunikace

• exkurze do zařízení pro lidi s ment. postižením a s autismem

• možnosti, formy a význam supervizí v sociálních službách
pokračování na další straně
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pokračování z předchozí strany

Pro koho je kurz určen:
Pro asistenty lidí s mentálním postižením a s autismem
– pracovníky v přímé péči.

Doporučujeme přihlašovat zaměstnance, kteří jsou
perspektivní a u kterých chce zaměstnavatel podpořit
profesní a kariérní růst. Též jako benefit.

Cena: 9.900 Kč bez DPH
(akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH)

Počet účastníků: 12-20

Lektoři:
tým lektorů (Kateřina Balická, DiS., Petr Eisner, DiS.,
Mgr. Vladimíra Tomášová, Mgr. Eva Provazníková,
Mgr. Ivana Kováčová a další)

Rozsah: 48 + 64 (112) hodin 
- kurz je účelově rozdělen do 2 částí a bude realizován 
ve 2 kalendářních letech
7 x 2 dny (výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních 
blocích)

Termíny:

Ročník 2017-2018

Teoretická výuka: 16. – 17. 10. 2017

8. – 9. 11. 2017

6. – 7. 12. 2017

10. -11. 1. 2018

29. – 30. 1. 2018

26. – 27. 2. 2018

20. – 21. 3. 2018

Zkoušky: duben 2018

Kontakt: Renata Andršová
733 167 715, renata.andrsova@diakonie.cz

Rozsah: 48 + 64 (112) hodin 
- kurz je účelově rozdělen do 2 částí a bude realizován 
ve 2 kalendářních letech (říjen - duben)

7 x 2 dny (výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních 
blocích)

Akreditace: MPSV
Absolventi budou mít splněnou vzdělávací povinnost 
na 2 roky.



Těšíme se na vás na našich vzdělávacích akcích.

Vaše

Diakonická akademie s. r. o.
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