Nabídka akreditovaných seminářů
1. Komunikace s klienty v rozvodové situaci a zvláštnosti v jejich chování
Akreditaci obdržíme během měsíce
Lektorka: Mgr. Hana Heindorferová
Časová dotace: 8 hodin
Anotace: Seminář seznámí účastníky s tím, co se děje se členy rodiny v situaci,
kdy se rodiče rozcházejí (rozvádějí). Proč se rozcházející partneři někdy chovají
násilně, podezřívavě, manipulativně. Budou předloženy způsoby, jak jednotlivé
rysy patologického chování včas rozpoznat a doporučeny, jaké způsoby
komunikace zvolit (s ohledem na zvláštnosti chování jednotlivých klientů).
Součástí semináře bude i nácvik některých situací, se kterými se sociální
pracovník při své práci může setkat.
2. Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí
zanedbávaných, zneužívaných a týraných
Akreditace MPSV č. A2019/1141-SP
Lektorka: JUDr. Věra Novotná
Časová dotace: 8 hodin
Anotace: Právo dítěte je zakotveno ve vybraných ustanoveních Úmluvy o
právech dítěte, v občanském zákoníku a dalších zákonech a předpisech, z nichž
vyplývá povinnost rodičů a povinnost státu chránit děti. Seminář se zaměřuje na
spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany dětí s ostatními právnickými
osobami, mezi které jsou zařazeny orgány činné v trestním řízení, soudy a
poskytovatelé sociálních služeb. Zaměří se i na spolupráci s fyzickými osobami,
to je osobami, které jsou ke spolupráci s OSPOD pověřeny. V semináři se bude
prezentovat aplikace metod sociální práce, na základě nichž se vyhodnocuje
situace dítěte, širší rodiny i širšího sociálního prostředí dítěte.
3. Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a
mládeže
Akreditace MPSV č. A2019/1144-SP/PC
Lektor: prim. MUDr. Tomáš Havelka
Časová dotace: 6 hodin
Anotace: Seminář bude zaměřen na prezentaci nejčastějších psychiatrických
poruch, projevujících se u dětí a mládeže. Vzhledem k cílové skupině účastníků
bude pozornost soustředěna především na poruchy osobnosti a aktivity (ADHD),
autismus a další zdravotní problémy, týkající se psychiatrického onemocnění, se
kterým se dětští psychiatři v současné době nejčastěji setkávají (závislosti,
deprese a úzkosti i sebepoškozování).

4. Zájem dítěte v kontextu rodinného práva
Akreditace MPSV č. A2019/1139-SP
Lektorka: JUDr. Věra Novotná
Časová dotace: 8 hodin
Anotace: Seminář bude zaměřen na vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovskou
odpovědnost, a to s důrazem na ochranu zájmů dítěte. Vycházet se bude z platné
legislativy tak, aby si účastníci byli při své sociální práci vědomi, že zájmy
rodičů nemohou být nadřazovány nad zájmy dítěte. Tento fakt bude zdůrazněn
při rozvodu manželství a následném výkonu práv a povinností rodičů žijících
odděleně. Dalším obsahem bude postup při určení vyživovací povinnosti a
sdělování informací a údajů o dítěti. Zájmy dítěte budou také zohledňovány v
obsahu semináře při úpravě rodičovského styku, styku s příbuznými i dalšími
osobami, při omezení, zbavení či pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti,
opatrovnictví a poručenství, jakož i při rozhodnutí o náhradní rodinné péči.
Prezentována bude judikatura, kazuistiky a případové studie.
5.Mezirezortní spolupráce jako nezbytná součást sociální práce při péči o
seniory a osoby se zdravotním postižením
Akreditace MPSV č. A2019/1142-SP
Lektorka: Mgr. Marie Štouračová
Časová dotace: 8 hodin
Anotace: Seminář bude zaměřen na potřebu mezirezortní spolupráce při terénní
sociální práci (dále jen TSP) vztahující se na poskytování pečovatelské služby a
služby osobní asistence seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Povinnost mezirezortní spolupráce není ve většině případů nikde legislativně
ošetřena a vymezena. Je odvislá velmi často na osobnostech zúčastněných a na
možnostech a zvyklostech spolupracujícího subjektu. Prezentována bude
spolupráce TSP se sociální prací na obcích, se sociálně zdravotní službou ve
zdravotnictví, ale také s praktickými lékaři, duchovní službou, službami
komerčními, úřady atd.
U všech seminářů připravuje SSP ČR akreditaci u Ministerstva vnitra.
Maximální počet účastníků na semináři je 30 osob. 1 hodin = 1 vyuč. h (45 min.)
Cena za 1 účastníka činí 1900 Kč. V ceně je zahrnuto i občerstvení.
Pokud se seminář koná ve spolupráci s KÚ, který poskytne pronájem místnosti,
určí se cena dohodou.
Na závěr každého semináře obdrží účastníci osvědčení o absolvování a následně
elektronicky text k přednesenému tématu.
Kontakt: Marie Scheibová sspcr@seznam.cz nebo mobil 602 508 888
Společnost sociálních pracovníků ČR, z. s., sdružuje sociální pracovníky od r. 1990
a navazuje tak na tradici sdružování sociálních pracovníků od roku 1921. Je
autorem Etického kodexu sociálního pracovníka ČR.
www.socialnipracovnici.cz

www.facebook.com/socialni.pracovnici

