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Úvod

Úvod

Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
rok 2016 otevírá v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách novou kapitolu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci realizace několika evropských projektů zahájilo proces
zásadních změn nejen v oblasti akreditací jednotlivých programů dalšího vzdělávání, ale i v jejich
evidenci, systému hodnocení a monitoringu. Následovat budou legislativní kroky v oblasti
kvalifikačních požadavků na pracovníky v sociálních službách a prohloubení a zvýšení kvality jejich
dalšího profesního vzdělávání.
V uplynulém období jsme se jako Vzdělávací institut Středočeského kraje aktivně účastnili práce
v několika projektových pracovních skupinách Fondu dalšího vzdělávání MPSV, absolvovali
dobrovolný audit kvality dalšího vzdělávání a řadu dalších projektových aktivit. Mohu říci, že celý
proces, směřující ke zkvalitnění dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, je správným
krokem, který by měl ozdravit celou vzdělávací scénu a snížit počet subjektů, které vzdělávací
programy nabízejí, eliminací těch, které nebudou schopné požadovanou úroveň dalšího vzdělávání
zabezpečit. Měl by podpořit ty organizace, které
budou mít vysokou kvalitu nabízených
vzdělávacích služeb a budou přispívat ke zvyšování profesionální úrovně zaměstnanců v sociálních
službách.
Nabídka VISK pro první pololetí roku 2016 již reaguje na nově schválené požadavky akreditačního
procesu a jako tradičně vychází z analýzy potřeb dalšího vzdělávání a zpětné vazby ze všech
realizovaných programů. Kromě klasické nabídky prezenčních kurzů pro jednotlivé zájemce
pokračujeme v nabídce a realizaci kurzů na zakázku pro jednotlivé organizace přímo v jejich sídle.
Tyto zakázkové kurzy se vyznačují vysokou efektivitou a může se jich účastnit větší počet
pracovníků organizace. Veškeré aktuální informace k programové nabídce jsou umístěny na našich
internetových stránkách www.visk.cz.
Věřím, že i v letošním roce Vás nabídka dalšího vzdělávání osloví a najdete v ní programy, které Vás
zaujmou a pomohou Vám ve Vašem profesionálním růstu.
Těšíme se na setkávání a spolupráci s Vámi.
S přáním pevného zdraví a mnoha pracovních i osobních úspěchů v roce 2016
Mgr. Jiří Holý,
ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
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Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách
a podmínky pro přihlašování
Uspořádání katalogu
Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích kurzů je nejprve uveden přehledný
termínový kalendář vzdělávacích kurzů na toto pololetí, potom podrobná tematicky uspořádaná nabídka
jednotlivých kurzů s podrobnými anotacemi, upřesněním cílové skupiny, uvedením lektora a realizačními
údaji ke kurzu (místo konání, termín, čas, číselný kód kurzu).
Nabídka realizace kurzů na zakázku obsahuje téměř 100 akreditovaných vzdělávacích kurzů, které je možné
zrealizovat přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb. Akreditovaných kurzů průběžně přibývá,
jejich aktuální výčet najdete na našich webových stránkách.
I v tomto pololetí je možné realizovat zakázkové kurzy pro zdravotníky dle vyhlášky MZČR č. 423/2004 Sb.,
kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého
vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Jednodenní kurzy jsou ohodnoceny
4 kreditními body. Kurzy jsou určeny pro všeobecné sestry, nutriční terapeuty a zdravotně sociální
pracovníky. Vzhledem k nutnosti žádat o akreditaci dle výše uvedené vyhlášky MZČR pro každý kurz zvlášť
je třeba požadovat tento typ akreditace 5 - 6 týdnů před termínem uskutečnění kurzu.

Přihlášky a podmínky pro přihlašování
K přihlášení jednotlivých účastníků doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete
na našich internetových stránkách www.visk.cz u popisu každého vzdělávacího kurzu. Můžete se též
přihlásit zasláním přihlášky, kterou najdete na konci katalogu. Přihlášku zašlete e-mailem na
prahass@visk.cz, případně poštou na adresu: VISK, Pštrossova 15, 110 00 Praha 1.
Na přihláškách uvádějte číselný kód kurzu, uvedený u místa konání, a všechny požadované údaje, které
jsou nutné pro počítačové zpracování a pro vydání osvědčení. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží
výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů.
Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před termínem konáním kurzu) má zásadní vliv na
uskutečnění či zrušení vzdělávacího kurzu.
Pozvánky a informace o vzdělávacím kurzu budou přihlášeným účastníkům zaslány e-mailem týden před
jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás
prosíme o včasné oznámení změny v e-mailových adresách zařízení sociálních služeb, úřadů i jednotlivců.

Účastnické poplatky a způsob úhrady
U každého kurzu je uváděna jeho cena – účastnický poplatek. Platba probíhá bankovním převodem na
základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých kurzech; faktura je
vystavována až po uskutečnění akce.

Stornovací podmínky
Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné.
 Omluvit neúčast je možno pouze písemně (e-mailem), a to do 5 pracovních dnů před konáním akce;
u většiny programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka.
 V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40%
účastnického poplatku.
 Při předem písemně (e-mailem) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné
výši účastnického poplatku.

Doklad o účasti na vzdělávacím kurzu
Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. Osvědčení se vydávají na závěr kurzu.
Podmínkou pro vydání osvědčení je u jednodenních kurzů účast v plném rozsahu. Při účasti v neúplném
rozsahu osvědčení nebude vydáno a na poštovní adresu plátce ceny kurzu bude spolu s fakturou zasláno
pouze potvrzení o účasti na kurzu v neúplném rozsahu.
U vícedenních kurzů jsou podmínky pro získání osvědčení součástí pravidel a organizace studia příslušného
kurzu.
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Nabídka vzdělávacích kurzů VISK - termínový kalendář

Termín

Název kurzu

Kód akce

Místo
konání

Délka
kurzu

Cena
za
účastníka

20. 1. 2016

Základy individuálního plánování a role
klíčového pracovníka v sociálních
službách

03-18-B91

Benešov

8 hod.

1100 Kč

3. 2. 2016

Základy individuálního plánování a role
klíčového pracovníka v sociálních
službách

03-18-A91

Praha

8 hod.

1100 Kč

4. 2. 2016

Základy práce s klienty sociální služby
v ergoterapeutické dílně I – využití
papírového a textilního materiálu

09-42-A91

Praha

5 hod.

800 Kč

19. 2. 2016

Komunikace s klientem s mentálním
znevýhodněním

07-19-S91

Mladá
Boleslav

8 hod.

1100 Kč

3. 3. 2016

Nouzové a havarijní situace –
navazující standardy a povinnosti
poskytovatele sociálních služeb

03-13-A91

Praha

8 hod.

1100 Kč

16. 3. 2016

Netradiční velikonoční dekorace

12-01-A91

Praha

5 hod.

400 Kč

17. 3. 2016

Pohybové aktivity pro seniory

09-41-H91 Kutná Hora

8 hod.

1100 Kč

30. 3. 2016

Komunikace s klientem s mentálním
znevýhodněním

07-19-A91

Praha

8 hod.

1100 Kč

5. 4. 2016

Nouzové a havarijní situace –
navazující standardy a povinnosti
poskytovatele sociálních služeb

03-13-N91

Nymburk

8 hod.

1100 Kč

13. 4. 2016

Pohybové aktivity pro seniory

09-41-A91

Praha

8 hod.

1100 Kč

14. 4. 2016

Jak úspěšně vyjednávat, argumentovat
a přesvědčit druhé

07-18-P91

Příbram

8 hod.

1100 Kč

20. 4. 2016

Specifika sociální práce s osobami
s duševním onemocněním

07-07-A91

Praha

8 hod.

1100 Kč

3. 5. 2016

Význam vzpomínkových aktivit při práci
s klienty v sociálních službách
(úvod do problematiky)

09-43-L91

Kladno

6 hod.

850 Kč
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Termín

Název kurzu

Kód akce

Místo
konání

Délka
kurzu

Cena
za
účastníka

4. 5. 2016

Jak úspěšně vyjednávat, argumentovat
a přesvědčit druhé

07-18-A93

Praha

8 hod.

1100 Kč

10. 5. 2016

Šetrná a praktická sebeobrana v rámci
poskytování sociálních služeb - úvod

09-28-R92

Rakovník

8 hod.

1100 Kč

11. 5. 2016

Vedení organizace poskytující sociální
služby – pracovněprávní vztahy

02-04-A91

Praha

8 hod.

1100 Kč

7. 6. 2016

Význam vzpomínkových aktivit při práci
s klienty v sociálních službách
(úvod do problematiky)

09-43-A91

Praha

6 hod.

850 Kč

15. 6. 2016

Šetrná a praktická sebeobrana v rámci
poskytování sociálních služeb - úvod

09-28-A91

Praha

8 hod.

1100 Kč
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Nabídka vzdělávacích kurzů VISK – tematická nabídka

Legislativa
Vedení organizace poskytující sociální služby - pracovněprávní vztahy

8 vyuč. hod.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s oblastí pracovního práva a objasnit roli vedoucího pracovníka v rámci
pracovněprávních vztahů. Kurz se zaměří na podstatu a obsah pracovněprávních vztahů, na náležitosti
pracovní smlouvy, charakteristiku pracovního poměru (jeho vznik, trvání a ukončení), možnosti výkonu práce
mimo pracovní poměr, pozornost bude věnována i kolektivní smlouvě a vnitřním předpisům v oblasti
pracovněprávních vztahů.
Obsah kurzu:
- Seznámení se základními pojmy, zásadami a prameny pracovního práva.
- Definice pracovněprávního vztahu, účastníci pracovněprávního vztahu.
- Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva a její náležitosti.
- Trvání pracovního poměru a jeho změny.
- Možnosti skončení pracovního poměru.
- Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní
činnosti.
- Kolektivní smlouva, kolektivní vyjednávání, vnitřní předpisy.
Určeno:
Vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
1100 Kč
Lektor:
Místo:

JUDr. Radka Medková
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1

Termín:
11.05.2016

Čas:
Čís. kód:
9:00-16:00 hod. 02-04-A91

Standardy kvality
Nouzové a havarijní situace - navazující standardy a povinnosti
poskytovatele sociálních služeb

8 vyuč. hod.
Vzdělávací program je zaměřen na výklad dané problematiky, doplněný praktickými workshopy, ve kterých si
účastníci procvičí aplikaci teoretických postupů a zásad v praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky se
základním právním rámcem ve vztahu k nouzovým a havarijním situacím a navazujícími povinnostmi
poskytovatele sociálních služeb. Účastníci poznají různé situace, které mohou nastat ve vztahu k druhu
služby, seznámí se se způsoby naplňování povinností poskytovatele sociálních služeb, naučí se získané
znalosti používat v praxi.
Obsah kurzu:
- Právní rámec, vnitřní pravidla k dané problematice, adekvátní seznamování uživatelů a pracovníků
s postupy danými právními předpisy.
- Smluvní zajištění nezbytných procesů - jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy ve vztahu k nouzovým
a havarijním situacím.
- Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách I. – jednotlivé situace ve vztahu k pobytové sociální
službě.
- Workshop I.
- Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách II. – jednotlivé situace ve vztahu k ambulantní a terénní
službě.
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- Workshop II.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům.
Cena:
1100 Kč
Lektor:
Místo:
Místo:

Termín:
03.03.2016
05.04.2016

Mgr. Petr Mach
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
VISK Nymburk, V Kolonii 1804

Čas:
Čís. kód:
10:30-17:30 hod. 03-13-A91
9:00-16:00 hod. 03-13-N91

Základy individuálního plánování a role klíčového pracovníka
v sociálních službách

8 vyuč. hod.
Vzdělávací program je zaměřen na problematiku individuálního plánování průběhu sociální služby, a to jak
na teoretické vymezení stanovené právními předpisy, tak na praktické dovednosti potřebné pro aplikaci této
činnosti do praxe. Účastníci získají potřebné poznatky o procesu individuálního plánování jako celku, a to od
zásad plánování, mapování potřeb a zjišťování osobních cílů klientů přes vyhodnocování průběhu služby
a naplňování osobních cílů až po vedení dokumentace v oblasti plánování. Cílem kurzu je naučit pracovníky
v sociálních službách a sociální pracovníky smysluplně individuálně plánovat s klientem průběh sociální
služby.
Obsah kurzu:
- Legislativní požadavky související s individuálním plánováním, provázanost s dalšími standardy kvality,
základní pojmy.
- Význam, smysl a cíle individuálního plánování.
- Vlastní proces individuálního plánování – jednotlivé fáze.
- Klíčoví pracovníci a jejich role v plánování.
- Seznámení s metodami ke zjišťování osobního cíle s ohledem na možnosti a potřeby cílové skupiny.
- Vedení dokumentace k individuálnímu plánování
- Rizika a obtížné situace při individuálním plánování.
- Diskuse, odpovědi na dotazy.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům.
Cena:
1100 Kč
Lektor:
Místo:
Místo:

Mgr. Lucie Bicková
VISK Benešov, Černoleská 1997
Praha, Husova 21, Praha 1

Termín:
20.01.2016
03.02.2016

Čas:
Čís. kód:
9:00-16:00 hod. 03-18-B91
9:00-16:00 hod. 03-18-A91

Komunikace
Specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním

8 vyuč. hod.
Vzdělávací program objasňuje základní duševní onemocnění (psychóza, neuróza, fobie, poruchy příjmu
potravy, poruchy osobnosti, demence) a zorientuje účastníky v základních postupech péče o klienty s těmito
onemocněními. Pozornost bude věnována i právnímu postavení duševně nemocných, práci s předsudky,
pojmu destigmatizace a významu etiky a lidských práv ve vztahu ke klientům s duševním onemocněním.
Obsah kurzu:
- Základní vymezení pojmů (psychóza, neuróza, fobie, poruchy příjmu potravy, demence, poruchy
osobnosti).
- Kontakt s klientem – specifika přístupu, komunikace, práce s rodinou.
- Multidisciplinárnost péče, sociální služby - spolupráce úřadu, neziskového sektoru, informační zdroje, síť
poskytovatelů sociálních/ pomáhajících služeb.
- Psychiatrické minimum (terminologie, diagnostika, terapie, apod.).
- Etapy sociální práce, práce s kasuistikami.
- Právní exkurz - legislativní rámec, omezení/ zbavení způsobilosti k právním úkonům, nedobrovolná
hospitalizace, sociální zabezpečení, posuzování osob ve vztahu k příspěvku na péči.
- Etika a lidská práva ve vztahu ke klientům s duševním onemocněním.
- Kompetence SP, osvětová činnost, destigmatizace a práce s předsudky, bezpečnost na pracovišti.
- Diskuse, odpovědi na dotazy, sdílení příkladů dobré praxe.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
1100 Kč
Lektor:
Místo:

Bc. Jana Bednářová
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1

Termín:
20.04.2016
7

Čas:
Čís. kód:
9:00-16:00 hod. 07-07-A91

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Nabídka vzdělávacích kurzů VISK - tematická nabídka

Jak úspěšně vyjednávat, argumentovat a přesvědčit druhé

8 vyuč. hod.
Kurz je určen těm, kteří se setkávají v rámci výkonu profese se situacemi, kdy potřebují rychle a pohotově
argumentovat a vyjednávat. Schopnost přesvědčit někoho o něčem se uplatňuje v mnoha různorodých
situacích. Vyjednávání a umění argumentace je svého druhu komunikační dovednost, jež manažer, sociální
pracovník a pracovník v sociálních službách uplatňuje denně, a to nejen ve vztazích s klienty či jejich
rodinnými příslušníky, ale také ve vztazích mezi spolupracovníky či ve vztazích mezi vedoucími pracovníky
a podřízenými, ať už v rámci jedné nebo i více organizací.
Účastníci kurzu se seznámí s teoretickým základem problematiky vyjednávání a umění argumentace
i s praktickými postupy, kterými získají či rozšíří a zkultivují své dovednosti úspěšně vyjednávat
a argumentovat, včetně dovednosti efektivně přesvědčit druhé, osvojí si znalost aplikace modelu
čtyřfázového vyjednávání na teoretické i praktické úrovni, procvičí si zvládání obtížných argumentů
a vyjednávací styly i vybrané techniky vyjednávání.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky vyjednávání a argumentace, základní pojmy.
- Účel a cíle vyjednávání.
- Model čtyřfázového vyjednávání.
- Teorie k argumentaci, argumentační postupy, zvládání obtížných argumentů.
- Základní vyjednávací styly, techniky vyjednávání, strategie průlomového vyjednávání, nátlakové techniky
partnera.
- Modelové situace pro zvládnutí aplikace vyjednávání do praxe účastníků kurzu.
- Závěr kurzu - celková stručná rekapitulace, zpětná vazba, reflexe získaných zkušeností.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci
příspěvku na péči.
Cena:
1100 Kč
Lektor:
Místo:
Místo:

Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
Termín:
VISK Příbram, tř. Osvobození 387, Příbram VII 14.04.2016
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
04.05.2016

Čas:
Čís. kód:
9:00-16:00 hod. 07-18-P91
9:00-16:00 hod. 07-18-A93

Komunikace s klientem s mentálním znevýhodněním

8 vyuč. hod.
Kurz je zaměřen na oblast komunikace s člověkem s mentálním znevýhodněním. První část kurzu je
věnována problematice mentálního znevýhodnění, specifickým projevům tohoto postižení, roli člověka
s postižením ve společnosti a principům partnerského přístupu, respektu, empatii a empowermentu, které
vysvětluje a přibližuje na jednoduchých příkladech. Další část kurzu je zaměřena na konkrétní doporučení
pro komunikaci s člověkem s mentálním znevýhodněním včetně alternativních a doplňujících metod
komunikace.
V průběhu kurzu se střídají přednáškové bloky s praktickými aktivitami, při kterých účastníci pracují ve
dvojicích či v různě velkých skupinách, kurz má prvky sebezkušenostní.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky, terminologie.
- Specifikace mentálního znevýhodnění - projevy, dopady do sociálních vazeb, role ve společnosti.
- Partnerský přístup, respekt, empatie, empowerment
- Zásady komunikace s člověkem s mentálním znevýhodněním - oslovování, zásady.
- Názorné ukázky - nácvik komunikačních dovedností s klientem, specifika kombinovaného postižení.
- AAK, ETR - základní informace o alternativní a augmentativní komunikaci, metodách a pomůckách.
- Informace o metodě Snadné čtení - ETR.
- Rekapitulace, otázky a odpovědi, zpětná vazba.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
1100 Kč
Lektor:
Místo:
Místo:

Bc. Markéta Vyštejnová, DiS.
VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1

Termín:
19.02.2016
30.03.2016
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Čas:
Čís. kód:
9:00-16:00 hod. 07-19-S91
9:00-16:00 hod. 07-19-A91

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Nabídka vzdělávacích kurzů VISK - tematická nabídka

Ostatní
Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod

8 vyuč. hod.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s rizikem a symptomy vznikajícího nebezpečí, s účinnými postupy
včasného rozpoznání i odvrácení nebezpečí ohrožení života a zdraví při poskytování sociálních služeb tak,
aby se předešlo fyzickému ataku. Představeny budou základní techniky standardní sebeobrany a šetrné
sebeobrany, v technikách bude maximálně zohledněno bezpečí pracovníka i bezpečí uživatele sociální
služby. Účastníci tak získají základní návyky možné ochrany svého života a zdraví.
Obsah kurzu:
- Uvedení do problematiky.
- Právní minimum ve vztahu k sebeobraně.
- Sebeobrana vlastní osoby.
- Standardní sebeobrana.
- Šetrná sebeobrana.
- Závěr - otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
1100 Kč
Lektor:
Místo:
Místo:

Mgr. Josef Mlčoch
Rakovník, SŠ, ZŠ a MŠ, Fr. Diepolta 1576
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1

Termín:
10.05.2016
15.06.2016

Čas:
Čís. kód:
9:00-16:00 hod. 09-28-R92
9:00-16:00 hod. 09-28-A91

Pohybové aktivity pro seniory

8 vyuč. hod.
Vzdělávací program je zaměřen na pohybové aktivity, které jsou adekvátní potřebám klientů v zařízeních
sociálních služeb pro seniory a které je možné realizovat přímo v těchto zařízeních. Účastníci se naučí
provádět jednoduchá cvičení k udržení tělesné kondice a k aktivizaci psychického stavu, a tím i k posílení
soběstačnosti a možnosti sebeuplatnění klientů. Charakter semináře je praktický a interaktivní, účastníci si
cvičení prakticky vyzkouší (cvičební úbor).
Výuka je rozdělena do 4 tematických celků podle konkrétních částí těla – Hlava a šíje, Horní končetiny, Trup
a páteř, Dolní končetiny. Účastníci kurzu se seznámí s funkční anatomií lidského těla se zaměřením na
svalové skupiny s tendencí se zkracovat a ochabovat. Ke každému tematickému celku budou předvedeny
a prakticky procvičeny příslušné cviky určené na rozehřátí, procvičení, protažení, případně lehké posílení.
Zohledněny budou potřeby seniorů na individuální přístup i možnosti cvičení v malých skupinkách –
s ohledem na jejich zdravotní stav, případně míru postižení. Předvedeny budou jednoduché, dostupné
a finančně nenáročné cvičební pomůcky.
Účastníci semináře se dále naučí sestavit jednoduchou cvičební jednotku, vést ji a také ji vyhodnotit.
Pozornost bude věnována i technikám vhodného kontaktu s klientem v průběhu cvičení prostřednictvím
neformálních rozhovorů, které pomohou empaticky vnímat klientovy problémy a dodávat mu odvahu
a sebevědomí.
Obsah kurzu:
Teoretická část:
- Zásady bezpečnosti práce se specifikou cvičení se seniory
- Základy anatomie - anatomický přehled svalů a jejich funkcí v tematických celcích: Hlava a šíje, Horní
končetiny, Trup a páteř, Dolní končetiny
Praktická část:
- Hlava a šíje - praktické ukázky a nácvik kondičního procvičení
- Horní končetiny - praktické ukázky a nácvik kondičního procvičení
- Trup a páteř - praktické ukázky a nácvik kondičního procvičení
- Dolní končetiny - praktické ukázky a nácvik kondičního procvičení
- Jednoduché cvičební jednotky – sestavení, vedení a vyhodnocení.
Závěr kurzu - rekapitulace, vyhodnocení kurzu, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci
příspěvku na péči.
Cena:
1100 Kč
Lektor:
Místo:
Místo:

Klára Nováková, DiS., PaedDr. Miluše Nováková Termín:
VISK Kutná Hora, Barborská 51
17.03.2016
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
13.04.2016
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Čas:
Čís. kód:
9:00-16:00 hod. 09-41-H91
9:00-16:00 hod. 09-41-A91

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Nabídka vzdělávacích kurzů VISK - tematická nabídka

Základy práce s klienty sociální služby v ergoterapeutické dílně I - využití
papírového a textilního materiálu

5 vyuč. hod.
Kurz umožní účastníkům obohatit jejich práci s klienty sociální služby v ergotepeutický dílnách při aktivitách
zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů. Účastníci získají další
profesní kompetence, které využijí v řízených ergoterapeutických činnostech pro uživatele sociálních služeb.
Konkrétně se seznámí s možnostmi, které nabízí práce s papírovým a textilním materiálem. Významnou
součástí semináře je praktická část, v níž účastníci získají návod, jak z recyklovaného materiálu jednoduše
vyrobit dárkovou taštičku, a to s přihlédnutím k možnostem i limitům klientů sociálních služeb.
Obsah kurzu:
- Specifika práce s klientem v ergoterapeutické dílně -specifika jednotlivých typů uživatelů sociálních služeb,
která je třeba při práci s nimi zohlednit.
- Vlastní rukodělná tvorba s využitím papírového a textilního materiálu - výroba dárkové taštičky dle návodu
a za podpory lektorky.
- Zhodnocení pracovního postupu a vymezení obtížnosti jednotlivých technologických kroků vzhledem ke
specifikům uživatelské skupiny, se kterou jsou účastníci kurzu v kontaktu.
- Diskuse, otázky a odpovědi, příklady dobré praxe.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci
příspěvku na péči.
Cena:
800 Kč
Lektor:
Místo:

Mgr. Jana Jedličková, Mgr. Miroslava Hlávková
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1

Termín:
04.02.2016

Čas:
Čís. kód:
9:00-13:00 hod. 09-42-A91

Význam vzpomínkových aktivit při práci s klienty v sociálních službách
(úvod do problematiky)

6 vyuč. hod.
Vzdělávací program je zaměřen na využití vzpomínkových aktivit při práci s klienty sociálních služeb (senioři
a lidé s demencí). Účastníci se seznámí s významem vzpomínek v životě každého člověka z hlediska jeho
vývoje a utváření jeho osobnosti, s rozdílem mezi reminiscenční terapií a vzpomínkovými aktivitami. Důraz
bude kladen na seznámení s praktickým využitím vzpomínkových aktivit při přímé práci s klienty sociálních
služeb.
Obsah kurzu:
- Vymezení základních pojmů souvisejících se vzpomínkami a vzpomínáním obecně.
- Vzpomínky a jejich význam - vzpomínky a osobnost, význam vzpomínek v životě člověka.
- Vzpomínání - funkce a druhy vzpomínání obecně, jejich využití při individuální práci s klienty v sociálních
službách, práce s kazuistikami.
- Rozdíl mezi reminiscenční terapií a vzpomínkovými aktivitami.
- Význam a efekt vzpomínkových aktivit - přístupy k využívání vzpomínek při práci se seniory a s osobami
s demencí.
- Praktická aplikace - práce se vzpomínkami a využití v denním kontaktu s klienty.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům.
Cena:
850 Kč
Lektor:
Místo:
Místo:

Bc. Renata Kratochvílová Křemenová
VISK Kladno, C. Boudy 2954
Praha, Husova 21, Praha 1

Termín:
03.05.2016
07.06.2016
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Čas:
Čís. kód:
9:00-16:00 hod. 09-43-L91
9:00-16:00 hod. 09-43-A91

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Nabídka vzdělávacích kurzů VISK - tematická nabídka

Kurzy pro veřejnost
Netradiční velikonoční dekorace

5 vyuč. hod.
Program kurzu – tvořivé dílny je zaměřen na přípravu velikonočních dekorací s využitím tradičních
i netradičních technik a postupů. Cílem dílny je inspirovat účastníky k využití levného materiálu a tříděného
odpadu pro tvorbu svátečních jarních dekorací. Charakter dílny je ryze praktický, účastníci pod vedením
lektorky vytvoří jednotlivé dekorativní výrobky, které si odnesou.
Techniky i postupy jsou využitelné pro širokou veřejnost, ale i pro ergoterapeutické aktivity seniorů a osob
s postižením.
Témata, kterým se bude tvořivá dílna věnovat:
- „Balenky“ - netradiční dekorování vajíček.
- Svícen – využití tříděného odpadu.
- Vítací věnec (závěs) – využití přírodního materiálu.
- Rozkvetlá přenoska – zpracování odpadového materiálu.
- Dekorace v láhvi
- Další tipy a doporučení.
Určeno:
Široké veřejnosti, zaměstnancům sociálních služeb, kteří pracují s klienty v ergoterapeutických
dílnách.
Cena:
400 Kč
Poznámka: Maximální kapacita kurzu je 15 účastníků.
Kurz není akreditován u MPSV ani u MŠMT.
Účastníci si na kurz přinesou jednoduchý základní materiál a pomůcky pro výrobu dekorací –
bude upřesněno v pozvánce (např. vyfouknutá vajíčka a půlky skořápek, zajímavou láhev od
nápoje, tavnou pistoli apod.).
Lektor:
Místo:

Mgr. Jiřina Kelymanová
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1

Termín:
16.03.2016
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Čas:
Čís. kód:
14:00-18:00 hod. 12-01-A91

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Kvalita poskytovaných sociálních služeb – nabídka konzultací a auditu

Kvalita poskytovaných sociálních služeb - nabídka konzultací
a auditu

Posuzování kvality práce a poskytovaných služeb je jednou z hlavních priorit kontrolní činnosti a její
monitoring a hodnocení oprávněnými kontrolními a inspekčními orgány se bude i v dalších letech rozvíjet
a prohlubovat. Zařízením v sociálních službách proto nabízíme podporu při průběžném sledování
a hodnocení kvality poskytované sociální služby – je možné si ve VISK objednat:
 Konzultaci ke kvalitě poskytované sociální služby
 Audit kvality sociální služby

Konzultace ke kvalitě poskytované sociální služby
Konzultace je zaměřena na zpětnou vazbu organizaci a službě k podpoře plnění zákonných povinností
poskytovatele sociálních služeb (zejm. naplňování standardů kvality sociálních služeb). Konzultace
probíhá v místě poskytované sociální služby a je zakončena výslednou písemnou zprávou konzultanta.
V rámci konzultace jsou využity metody jako studium dokumentace, rozhovory, prohlídka a pozorování.
Konzultaci provádí vždy minimálně jeden zkušený odborník na místě a rozsah jeho podpory je nastaven
dle vzájemné domluvy s organizací, min. 1 den. Fungování konzultantů podléhá v rámci VISK
metodickému vedení a podpoře.
Cena za konzultaci je smluvní a zahrnuje přípravu před konzultací, odměnu konzultantovi, náklady na
realizaci a organizační zajištění konzultace, zpracování závěrečné zprávy a metodické vedení VISK.
Upozornění – Konzultace kvality nenahrazuje inspekci kvality sociálních služeb a VISK nemůže garantovat
její případný výsledek.

Audit kvality sociální služby
Účelem auditu je poskytnout sociální službě zpětnou vazbu v úrovni naplňování standardů kvality
sociálních služeb a zákonných povinností, a to včetně podnětů směřujících k rozvoji kvality sociální služby.
Dle požadavků organizace může jít o reflexi vybraných standardů kvality sociálních služeb, popř. o reflexi
veškerých povinností poskytovatele sociálních služeb či dalších oblastí vztahujících se k poskytování
sociálních služeb a jejich řízení.
Audit vychází zejména z průběhu inspekce kvality sociálních služeb včetně použitých metod kontroly.
Zejména jsou používány metody jako studium dokumentace, rozhovory, pozorování, porovnání teorie
a praxe a další. Avšak s ohledem na podpůrný charakter auditu je každý z auditů tzv. „ušit“ organizaci
a službě na míru a je zvýrazněna podpůrná složka, která by měla vést k dalšímu rozvoji kvality služby.
Auditní tým je minimálně dvoučlenný a probíhá v rozsahu min. 2 dnů v místě poskytované sociální služby.
Výstupem každého z auditů je následně zaslaná závěrečná zpráva, která shrnuje celý proces proběhlého
auditu včetně návrhů doporučení k rozvoji kvality sociální služby.
Výběr auditorů reflektuje nejen jejich odbornost a zkušenost s daným druhem služby, ale také požadavek
organizace. Jejich fungování podléhá v rámci VISK metodickému vedení a podpoře.
Cena za audit je smluvní a zahrnuje přípravu před auditem, odměnu auditorů, náklady na realizaci
a organizační zajištění auditu, zpracování závěrečné zprávy a metodické vedení VISK.
Upozornění - Audit kvality nenahrazuje inspekci kvality sociálních služeb a VISK nemůže garantovat její
případný výsledek

Objednali byste si rádi konzultaci či audit kvality sociálních služeb ve Vaší organizaci?
Kontaktujte PhDr. Ivu Stefanovou - e-mail stefanova@visk.cz, tel. 733 642 648.
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Nabídka vzdělávacích kurzů VISK na zakázku

Nabídka vzdělávacích kurzů VISK na zakázku

Nabízíme možnost realizace kurzů na zakázku organizací poskytujících sociální služby v místě jejich
sídla, a to za předpokladu, že se kurzu zúčastní skupina min. 10 osob.
Cena bude stanovena dohodou podle rozsahu kurzu a počtu účastníků v tomto rozmezí:
4 hod.
5 hod.
6 hod.
8 hod.

7 500 – 13 000 Kč
8 000 – 13 500 Kč
9 000 – 14 500 Kč
10 500 – 16 000 Kč

Stejně jako v minulém pololetí nabízíme také možnost realizace zakázkových kurzů pro zdravotníky dle
vyhlášky MZ č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků,
v platném znění.
Pokud si zařízení objedná kurz i s akreditací pro oblast zdravotnictví, je zakázková cena navýšena
o akreditační poplatek a administrativní náklady spojené s vyřízením zdravotnické akreditace ve výši
1 000 Kč.
Jednodenní kurzy jsou ohodnoceny 4 kreditními body. Kurzy jsou určeny pro všeobecné sestry, nutriční
terapeuty a zdravotně sociální pracovníky.
Vzhledem k nutnosti žádat o akreditaci dle výše uvedené vyhlášky MZČR pro každou realizaci zvlášť je třeba
požadovat tento typ akreditace 5 - 6 týdnů před termínem uskutečnění kurzu!

Můžeme zajistit tyto kurzy:
Kvalifikační kurz
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 150 hod. (cena bude stanovena dohodou)

Legislativa
Práce se zadluženým klientem, hmotná nouze v sociálních službách, 8 hod.
Sociálně-právní ochrana dětí v praxi, 8 hod.
Vedení organizace poskytující sociální služby – pracovněprávní vztahy, 8 hod.
Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka, 8 hod.
Zákon o sociálních službách v aktuálním znění, 8 hod.

Standardy kvality
Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel, 8 hod.
Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí), 8 hod.
Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele, 8 hod.
Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdrav. postižením, 8 hod.
Metody sociální práce s rodinou při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, 12 hod.
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Nouzové a havarijní situace – navazující standardy a povinnosti poskytovatele soc. služeb, 8 hod.
Ochrana lidských práv v pobytových a sociálních službách, 8 hod.
Přechod klientů ze služby domov pro osoby se zdravotním postižením do služby chráněné bydlení adaptační procesy, 8 hod.
Smlouva o poskytování sociálních služeb a navazující povinnosti poskytovatele soc. služeb, 8 hod.
Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory, 8 hod.
Úvod do inspekce kvality sociálních služeb v praxi poskytovatelů sociálních služeb, 8 hod.
Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením, 8 hod.
Úvod do standardů kvality terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, 8 hod.
Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory, 8 hod.
Základy individuálního plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách, 8 hod.
Základy individuálního plánování a role klíčového pracovníka v terénních a ambulantních sociálních
službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 8 hod.
Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením, 8 hod.
Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory, 8 hod.

Manažerské dovednosti
Time management v sociálních službách, 8 hod.
Vedení organizace poskytující sociální služby – finanční řízení organizace s ohledem na poskytování
sociálních služeb, 8 hod
Vedení organizace poskytující sociální služby – komunikační a manažerské dovednosti, 8 hod.
Vedení organizace poskytující sociální služby – řízení lidských zdrojů, 8 hod.
Vedení organizace poskytující sociální služby – zákon o sociálních službách a povinnosti poskytovatele
sociálních služeb, 8 hod

Komunikace
Asertivní komunikace, 8 hod.
Facilitace – umíme vést pracovní skupinu? Praktické ukázky, 8 hod.
Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany, 8 hod.
Jak prezentovat sociální služby (v komunitním plánování), 8 hod.
Jak úspěšně vyjednávat, argumentovat a přesvědčit druhé, 8 hod.
Komunikace s klientem s mentálním znevýhodněním, 8 hod.
Komunikace s klientem (v sociálních službách) - úvod do problematiky, 8 hod.
Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách, 8 hod.
Metody sociální práce, 8 hod.
Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory,
8 hod.
Praktická komunikace s osobami se zrakovým postižením, 8 hod.
Sociologické techniky v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, 8 hod.
Specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním, 8 hod.
Tréninkové cesty k empatii v krizové komunikaci, 8 hod.
Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování, 6 hod.
Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách, 8 hod.
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Měkké dovednosti
Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách,
8 hod.
Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením,
8 hod.
Práce se skupinou pro pracovníky v pomáhajících profesích, 12 hod.
Problematika násilí a agresivity v sociálních službách, 8 hod.
Řešení konfliktních situací při poskytování sociální služby, 8 hod.
Řešení konfliktů na vlastní kůži, 8 hod.
Socializační program - příprava klienta na život mimo ústavní zařízení - chráněné a podporované bydlení,
8 hod.
Sociální práce s nespolupracujícím klientem, 8 hod.
Supervize a pracovník v sociálních službách - úvod do problematiky, 8 hod.
Supervize a vedení organizace - úvod do problematiky, 8 hod.
Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby, 8 hod.
Uvedení do problematiky práce s emocemi, 5 hod.
Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže, 5 hod.
Základy práce v rámci terapie sebeudržení SET u klientů s demencí, 8 hod.

Ostatní
Aktivizace seniorů, 8 hod.
Cizinci a jejich život v České republice – úvod do problematiky, 8 hod.
Depistáž a spolupráce s rodinou pro poskytovatele sociálních služeb, 8 hod.
Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD, 8 hod.
Ekonomické minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích, 8 hod.
Etika v sociální práci, 8 hod.
Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, 8 hod.
Imobilní klient v pobytových sociálních službách, 8 hod.
Komunitní plánování a transformace sociálních služeb, 8 hod.
Komunitní plánování sociálních služeb – jak monitorovat a vyhodnocovat KPSS, 8 hod.
Lidská sexualita pro pracovníky v pomáhajících profesích – rozšiřující kurz, 8 hod.
Mediace v sociálních službách – úvod, 8 hod.
Mediátor – vyjednavač v zátěžových situacích, 8 hod.
Nezaměstnanost a úřad práce – užitečné informace pro sociální pracovníky, 8 hod.
Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách, 8 hod.
Pohybové aktivity pro seniory, 8 hod.
Problematika inkontinence u klientů v pobytových sociálních službách, 8 hod.
Psychologická specifika osob se zdravotním postižením, 8 hod.
Sexualita osob s handicapem (mentálním i fyzickým), 8 hod.
Sexualita seniorů pro pracovníky v pomáhajících profesích, 8 hod.
Sociální práce s osobami bez domova, 8 hod.
Sociální práce s romskou minoritou, 8 hod.
Specifika strategické části komunitního plánování sociálních služeb, 8 hod.
Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod, 8 hod.
Úvod do dobrovolnictví, 6 hod.
Úvod do drogové problematiky, 8 hod
Úvod od ergoterapie v kontextu sociálních služeb, 8 hod.
Úvod do komunitního plánování sociálních služeb, 8 hod.
Úvod do pravidel šetrné sebeobrany, 2x 8 hod.
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Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb, 8 hod.
Výchova a vzdělávání osob se zdravotním postižením, 8 hod.
Význam vzpomínkových aktivit při práci s klienty v sociálních službách (úvod do problematiky), 6 hod.
Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování soc. služeb a jak se jim účinně bránit, 8 hod.
Základy dobrovolnictví – praktický výcvik, 6 hod.
Základy etiky pro pracovníky v pomáhajících profesích, 8 hod.
Základní kurz podporovaného zaměstnávání, 16 hod.
Základy práce s klienty sociální služby v ergoterapeutické dílně I – využití papírového a textilního materiálu,
5 hod.
Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb, 8 hod.

Kurzy bez akreditace MPSV
Alergeny a jak na ně, 5 hod.
Efektivní komunikace s podřízenými, 4 hod.
Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách, 4 hod.
Kvalitní a dietní strava, potěšení i lék, 5 hod.
Lektorské a prezentační dovednosti, 20 hod.
Principy týmové spolupráce, 4 hod.
Prevence následků imobility, 4 hod.
Projektové řízení, 8 hod.
První pomoc při poskytování sociálních služeb, 4 hod.
Strategické plánování sociálních služeb, 8 hod.
Stravovací služby/Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP)
Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi příspěvkových organizací: Účtování o majetku a závazcích,
inventarizace majetku, účetní a daňové aspekty pohledávek aj., 6 hod.
Zákoník práce – základní pracovně právní předpis, 6 hod.

Kurzy pro veřejnost
Netradiční velikonoční dekorace, 5 hod.

Nabídka je průběžně doplňována dle aktuálně udělovaných akreditací.
Chybí Vám něco v naší nabídce? Objednali byste rádi nějaký vzdělávací kurz jen pro Vaši organizaci?
Kontaktujte nás:
Mgr. Kateřina Lesová, tel. 725 416 194, e-mail lesova@visk.cz
PhDr. Iva Stefanová, tel. 733 642 648, e-mail stefanova@visk.cz
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Závazná přihláška na vzdělávací kurz
- vzdělávání v sociálních službách Kód akce:

Název kurzu:
Místo konání:

Datum konání:

Údaje o zařízení sociálních služeb/územním samosprávném celku:
Název:

IČ:

Adresa:
(ulice čp., místo, PSČ):

Bankovní spojení:
Osoba oprávněná
k přihlašování zaměstnanců
na vzdělávací akce, funkce
E-mail:

Telefon:

Údaje o účastníkovi kurzu:
Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:

Místo narození:

E-mail účastníka:

Tel. účastníka:

Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:

Místo narození:

E-mail účastníka:

Tel. účastníka:

Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:

Místo narození:

E-mail účastníka:

Tel. účastníka:

Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:

Místo narození:

E-mail účastníka:

Tel. účastníka:

Datum

Razítko a podpis
(pouze v případě zaslání poštou)

Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: prahass@visk.cz.
Způsob platby: fakturace a úhrada účastnického poplatku probíhá zpětně po uskutečnění akce.
! Při předem písemně (e-mailem) neomluvené neúčasti přihlášeného účastníka bude účtována plná cena !
Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Vzdělávací institut Středočeského kraje tradičně realizuje rovněž
další vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb.
Číslo akreditace naší instituce udělené MŠMT ČR je MSMT - 14489/2013-201.
Akreditováno máme téměř 600 vzdělávacích programů, které pokrývají široké spektrum
potřeb a požadavků škol včetně kvalifikačního vzdělávání ředitelů,
doplnění pedagogické kvalifikace pedagogických pracovníků
a dalšího kvalifikačního vzdělávání pedagogů podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Programová nabídka DVPP na každé pololetí je v elektronické podobě
rozesílána na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském kraji.
Aktuální nabídku vzdělávacích programů naleznete na adrese: http://www.visk.cz
Kontaktní údaje na jednotlivá regionální pracoviště Vzdělávacího institutu,
zajišťující DVPP, jsou uvedeny na druhé straně obálky tohoto katalogu.

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
Vzdělávací institut Středočeského kraje realizuje rovněž
vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.,
a dále vzdělávání volených členů zastupitelstev.
V současné době máme akreditováno téměř 100 vzdělávacích kurzů.
Číslo akreditace naší instituce u MV ČR je AK/I-19/2010.
Nabídka vzdělávání ve veřejné správě je v elektronické podobě rozesílána
na všechny obce a města ve Středočeském kraji.
Aktuální nabídku kurzů naleznete na adrese http://www.visk.cz
Vzdělávání pro veřejnou správu je koordinováno z regionálního pracoviště v Praze:
Zborovská 11, 151 21 Praha 5 – Smíchov (budova Krajského úřadu StčK),
tel.: 257 280 763, mobil: 733 642 647 nebo 601 370 150, e-mail: prahavs@visk.cz.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Vzdělávací institut Středočeského kraje s podporou Středočeského kraje
realizuje od roku 2012 ve Středočeském kraji vzdělávání seniorů – Akademii třetího věku
v ucelených dvousemestrových studijních programech:
HISTORIE A KULTURA, SVĚT LITERATURY, DĚJINY UMĚNÍ.
V rámci A3V jsou dále realizovány tematické cykly seminářů i jednotlivé vzdělávací programy.
A3V je v současné době realizována již v 9 městech Středočeského kraje,
koordinována je z regionálního pracoviště v Příbrami:
tř. Osvobození 387, 261 01 Příbram (v budově II. polikliniky)
tel.: 734 571 156, e-mail: novakova@visk.cz.

CHATA V ROKYTNICI NAD JIZEROU
Horní Rokytnice nad Jizerou 51,
300 m od autobusové zastávky "Modrá Hvězda"
Vhodné pro školy v přírodě, lyžařské kurzy, školicí a vzdělávací pobyty i rodinnou rekreaci.
Kapacita 40 lůžek v pokojích se třemi až pěti lůžky.
Sociální zařízení a sprchy společné na patře, vytápění akumulačními kamny, celoroční provoz.
Společenská místnost s kabelovou LCD TV, připojení k internetu.
Vybavená kuchyně pro vlastní vaření. Stravování nezabezpečujeme.
Stravování skupin i jednotlivců je možné v blízkých restauracích,
k nejbližší je jen několik desítek kroků.
Vlastní parkoviště před objektem, 50 m od hlavní silnice v části Horní Rokytnice.
Lanovky Horní Domky v blízkosti.
Sjezdovky Sachrovka, Modrá Hvězda a Bahýnka za chatou.
Pro školní akce cena za osobu a noc 150 Kč.
Informace a rezervace pobytu 325 511 545
e-mail: visk@visk.cz, http://www.visk.cz

