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PROGRAM  VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRACOVNÍKY   
   PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB  

 
Časová dotace:  64 hodin (2 x 2denní setkání + 4 x 1denní setkání + 1 den závěrečný 
   pohovor) 
 

 

 

Cílová skupina:  pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů
   pečovatelské služby 
 

 

Počet účastníků:  15 – 20 osob 

Ukončení:   závěrečný pohovor vedený na bázi případové práce 

Místo konání:  Harmony Club hotel, 28. října 170, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, 
www.harmonyclub.cz  

Garantka projektu: Mgr. Šárka Vlčinská 

Lektorky:   Mgr. Šárka Vlčinská, Bc. Gabriela Komendová, Mgr. Jana Musálková, 
   Lenka Svojanovská  
 

Obsah programu: 

Program je zaměřen na pochopení práce s potřebami uživatelů sociálních služeb a pečujících 

osob. Cílí na konkrétní způsoby podpory člověka v domácích prostředí a komunitě včetně 

problematiky zjišťování potřeb, jak komunikovat s osobami pečujícími o své blízké. Zaměří se 

na možnosti cílené podpory člověka se zdravotním postižením s využitím potenciálu 

pečujících osob a práci s konkrétní zkušeností pečujících osob v rámci sdílení zkušeností s 

pečujícími osobami a náhledu na danou problematiku. 
 

Témata a termíny modulů: 

1. MODUL:  Kdo jsme a co děláme           5. 10. 2017 

2. MODUL:  Respektující komunikace s lidmi se zdravotním postižením      31. 10. 2017 

3. MODUL:  Zvládání obtížných situací v práci pečovatele       29. 11. 2017 

4. MODUL:  Stimulační a relaxační techniky         16. – 17. 1. 2018 

5. MODUL:  Stres a jeho zvládání- pro pečovatele        7. 2. 2018 

6. MODUL:  Aktivizační a relaxační techniky pro přímou práci s lidmi se zdravotním  

  postižením           13. – 14. 3. 2018 

 Závěrečný den, kazuistický seminář:         11. 4. 2018 

 

 

Upozornění: Je dbáno na možnost splnění povinnosti 24 -ti hodinového vzdělávání podle 

zákona v obou letech. 

 

http://www.harmonyclub.cz/hotel-ostrava-o-hotelu.html
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Kontaktní osoby:  

Ing. Andrea Holubková: +420 736 136 568, aholubkova@css-ostrava.cz 

Kateřina Matušíková, DiS.: +420 736 747 349, kmatusikova@css-ostrava.cz 

 
Parkování:  přímo u hotelu 
 
Občerstvení:  oběd a drobné občerstvení vč. kávy, čaje, vody po celou dobu kurzu 
 

 

LEKTORSKÝ TÝM 

Mgr. Šárka Vlčinská 
Lektorka vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci dalšího 
vzdělávání absolvovala např. Kurz Aspekty práce s traumatem, kurz Práce s tělem a krizí, Práce se 
skupinou, Kurz krizové intervence a další. Od roku 2007 se aktivně věnuje lektorské činnosti v rámci 
vzdělávání dospělých, vzdělávání manažerů, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, 
osobních asistentů a dalších. Současně pracuje jako externí psycholog s obětmi domácího násilí. V 
minulosti pracovala jako sociální pracovník, pracovník telefonické krizové intervence, lektor 
psychosociálního výcviku. 

 
Bc. Gabriela Komendová 
Je absolventkou Speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala jako vedoucí 
vzdělávacího centra, které patřilo pod Slezskou univerzitu. Nyní je učitelkou a metodikem v Mateřské 
a základní škole Slezské diakonie. Lektorování se věnuje od roku 2006, kdy nejprve přednášela 
studentům a později i pracovníkům v sociálních službách. Lektorka se zabývá alternativní komunikací, 
lidmi s autismem, expresivní terapií, technice snoezelen a relaxačními technikami. 
 

 
Mgr. Jana Musálková 
Inspektorka kvality sociálních služeb vedená v Seznamu inspektorů - specializovaných odborníků 
MPSV od roku 2007, auditorka a konzultantka v oblasti kvality sociálních služeb. Lektorka působila 
jako pracovník v krizových službách poskytovaných v terénní, pobytové i ambulantní formě. Nyní tuto 
oblast facilituje prostřednictvím aktivit Moravskoslezského kraje. Aktuálně působí jako koordinátorka 
sociální služby Podpora samostatného bydlení v Kopřivnici a Novém Jičíně v organizace JINAK o.p.s. S 
touto společností se také podílí na podpoře v oblasti transformace služeb osob s mentálním 
postižením v Moravskoslezském i Zlínském kraji. 
 

 
Lenka Svojanovská 
Její hlavní kvalifikací jsou specializace - asistent vedoucího služby, mediátor, rodinný konzultant, lektor. 
Od roku 1994 pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě a aktuálně vede aktivity VSTAŇ A 
CHOĎ a zabývá se rozvojem a provázaností služeb, práce se skupinami i jednotlivci, vzdělávací aktivity, 
příprava a odborné lektorování, tematické setkávání, mediace, rodinné konzultace, lektor kurzu KER 
apod. Absolvovala řadu výcviků a kurzů: krizová intervence, mediace, psychosociální výcvik a mnoho 
dalších. Zároveň publikuje sborníky odborných konferencí, časopis Vozka, časopis Rodinný život. 
Současně je člověk se zkušeností s péčí o blízkou osobu.  
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