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Pečovatel – pečovatelka
Profil absolventa. Jedná se o znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
Obecná část

Zvláštní část

- etika výkonu činnosti pracovníka v soc. službách,
lidská práva a důstojnost
- komunikace s příjemcem sociálních služeb,
asertivní přístupu k uživateli, metody alternativní
komunikace
- metody sociální práce
- ochrana zdraví
- problematika kvality sociálních služeb
- sociálně právní minimum
- úvod do psychologie, psychopatologie a
somatologie
- základy prevence závislosti osob na sociální
službě

- aktivizační vzdělávací a výchovné techniky,
základy pedagogiky volného času
- krizová intervence
- odborná praxe
- prevence týrání a zneužívání uživatelů sociálních
služeb a jejich ochrana
- problematika zdravotního postižení
- restriktivní opatření
- základy péče o domácnost
- základy péče o nemocné, základy hygieny
problematika
psychosociálních
aspektů
chronických a infekčních onemocnění

Výčet činností, ve kterých má absolvent kvalifikaci je schopen je provádět:
-

obslužnou péči
nácvik denních činností a podporu soběstačnosti
podporu při a udržování vytváření sociálních kontaktů
pomoc při osobní hygieně uživatele a podporovat hygienické a společenské návyky
pomoc při aktivizaci a využití volného času
pečovatelskou službu v domácnosti
spolupráci při komunikaci s úřady a institucemi a rodinou
Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách.
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Obsah kurzu
Počet hodin
teoretické výuky
(vyučovací hodina =
45 minut)

Název předmětu/modulu

Počet hodin
praktické výuky
(vyučovací hodina
= 60 minut)

Obecná část
Úvod

1

Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách

6

Duševní hygiena pečovatele

9

Komunikace s příjemcem sociálních služeb

12

Metody sociální práce

10

Ochrana zdraví

8

Problematika kvality sociálních služeb

10

Sociálně právní minimum

10

Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

8

Základy prevenci závislosti osob na sociální službě

8

Zvláštní část
Aktivizační vzdělávací a
pedagogiky volného času
Krizová intervence

výchovné

techniky,

základy

8
10

Prevence týrání a zneužívání uživatelů služeb, jejich ochrana

10

Problematika zdravotního postižení

10

Restriktivní opatření

4

Základy péče o domácnost, poradenství v oblasti financí
Základy péče o nemocné – hygiena, psychosociální aspekty
infekčních onemocnění
Odborná praxe

8

Celkem
Závěrečné zkoušky

24
24
180
ústní část/ písemná
část
10
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praktická část

