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PROGRAM  MANAGER VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE 
 

Časová dotace:  80 hodin (5 x 2denní setkání + 1 den závěrečný pohovor) 

Cílová skupina:  pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přímo vedoucí pracovníci 

sociálních služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb a 
pečovatelské služby 

 
Počet účastníků:  15 – 20 osob 

Ukončení:   závěrečný pohovor a zpracování případové studie 

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

Garantka projektu: PhDr. Jaroslava Sýkorová 

Lektorky:   PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milana Tomášková, DiS, Lenka Svojanovská 
 

Obsah programu:  

Jedná se o zaměření na práci s potřebami uživatelů sociálních služeb a pečujících osob 

zacílené na konkrétní způsoby podpory člověka a nácvik konkrétních metod práce s lidmi se 

zdravotním postižením; komunikace s osobami pečujícími o své blízké a osobami se 

zdravotním postižením; možnosti cílené podpory člověka se zdravotním postižením s 

využitím potenciálu pečujících osob; práce s konkrétní zkušeností pečujících osob v rámci 

sdílení zkušeností s pečujícími osobami a náhledu na danou problematiku. 

 

Témata a termíny modulů: 

1. MODUL: Hranice vybraných druhů sociálních služeb:   28. 3. – 29. 3. 2017 

2. MODUL: Poskytování služeb na základě potřeb:   12. 4. – 13. 4. 2017 

3. MODUL: Manažerské dovednosti vedení týmu:   9. 5. - 10. 5. 2017 

4. MODUL: Sdílení společných hodnot organizace:  30. 5. - 31. 5. 2017 

5. MODUL: Strategické řízení v organizaci:   14. 6. - 15. 6. 2017 

 Závěrečný den, kazuistický seminář:    29. 6. 2017 

 

Kontaktní osoby:  

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

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

 

http://www.harmonyclub.cz/hotel-ostrava-o-hotelu.html
mailto:aholubkova@css-ostrava.cz
mailto:kmatusikova@css-ostrava.cz
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Parkování:  přímo u hotelu 
 
Občerstvení:  oběd a drobné občerstvení vč. kávy, čaje, vody po celou dobu kurzu 
 
 

LEKTORSKÝ TÝM 

PhDr. Jaroslava Sýkorová 

Absolvovala obor sociální práce na FF UK. Nyní je inspektorka kvality sociálních služeb a 
externě vyučuje na Katedře sociální práce a andragogiky FF UK. Od roku 2004 je výkonná 
ředitelka organizace Instand. Podílela se na tvorbě standardů kvality sociálních služeb, na 
tvorbě Metodiky inspekcí a na tvorbě vzdělávacího programu pro inspektory. Absolvovala 
supervizní výcvik a výcvik v koučování. Podílela se na tvorbě supervizního výcviku pro 
supervizory v sociálních službách, ve kterém také lektorovala. Od poloviny devadesátých let 
se věnuje se transformaci pobytových sociálních služeb ústavního typu, vytvořila řadu 
projektů pro odchod lidí z ústavů do běžného bydlení a života. Je autorkou publikace 
Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových služeb. 
 
Ing. Milena Tomášková 

Studovala charitativní a sociální práce na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci, 
které zakončila v roce 2000. K dosavadní zkušenosti rozšířila o praxi s poskytováním 
sociálních služeb na různých pozicích od pečovatelky přes sociální pracovnici a pracovní 
terapeutku až po ředitelku velké příspěvkové organizace. Absolvovala výcvik pro supervizory 
v sociálních službách (2014), výcvik v duchovní konstelační práci a životním poradenství 
"Kruh života a lidské vědomí" Dr. Wilfrieda Nellese (2012) a Poradenství zaměřené na klienta 
(2010). Má zkušenosti jako lektorka, auditorka, supervizorka, konzultantka.  
 
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.  

 


