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Pracovník sociálních služeb
Profil absolventa
Absolvent rekvalifikačního programu disponuje znalostmi a dovednostmi potřebnými pro výkon činnosti
pracovníka v sociálních službách.
Výčet činností, ve kterých má absolvent kvalifikaci je schopen je provádět:
-

Obslužná péče
Nácvik denních činností a podpora soběstačnosti
Podpora vytváření sociálních kontaktů
Upevňování hygienických a společenských návyků
Pracovní aktivity a využití volného času
Pečovatelská služba a pomoc v domácnosti
Rozvoj komunikace v rámci komunity, úřadů a institucí
Vedení příslušné úřední dokumentace, využívání a zvládání práce s různými zdroji informací, využití
moderní kancelářské techniky a výpočetní techniky
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
Etika v sociální práci – lidská práva a důstojnost

10

Metody sociální práce

8

Sociálně právní minimum
Úvod do problematiky kvality sociálních služeb – standardy
kvality sociálních služeb
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
Základy komunikace – asertivita, metody komunikace
s příjemcem sociální služby
Základy ochrany zdraví

9
8
9
10
8

Základy prevence závislosti osob na sociální službě

8

Zvláštní část
Akvizice, vzdělání, výchova a volný čas

6

Krizová intervence

10

Odborná praxe

16

Prevence týrání a zneužívání příjemců sociálních služeb

10

Úvod do problematiky zdravotního postižení
Základy péče o nemocné – hygiena, psychosociální aspekty
infekčních onemocnění
Základy péče o domácnost
Zvládání ohrožujícího jednání příjemce sociální služby včetně
šetrné sebeobrany
Celkem

10

Závěrečné zkoušky

10
8
10
134
ústní část/ písemná
část
10
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