
ÚVOD DO STUDIA 

Účastníkům bude věnována vysoká pozornost pro jejich jistotu v požadavcích kurzu 
tak, aby byli ÚSPĚŠNÍ absolventi. 

 Organizace vzdělávání a vzdělávací plán 
 Obsah teoretické přípravy 
 Forma praktické přípravy 
 Podmínky absolvování studia 

ZÁKLADY OCHRANY ZDRAVÍ A ÚVOD DO SOMATOLOGIE 

Účastník kurzu si osvojí základy stavby a funkce lidského těla, stavbu a funkci jednotlivých 
orgánových soustav a jejich vzájemnou propojenost. 
Na první blok somatologie navazuje téma základy ochrany zdraví: 

 První pomoc při bezvědomí, krvácení a srdeční slabosti 
 Neodkladná resuscitace 
 Zdravotní rizika, zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících nemocí 
 Pracovní úrazy a podpora zdraví na pracovišti/základy BOZP 

ZÁKLADY KOMUNIKACE A ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ 

Hlavní důraz je kladen na NÁCVIK A PRAKTICKÝ rozvoj komunikačních dovedností, 
osvojení poznatků z oblasti verbální a neverbální komunikace a schopnosti kvalitního 
naslouchání. 

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE 

 Pochopení důležitosti duševní hygieny 
 Pochopení a rozpoznání jednotlivých zátěžových situací 
 Osvojení si základních poznatků z oblasti psychologie osobnosti 
 Osvojení si základních poznatků z oblasti psychopatologie 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ, DUŠEVNÍHO 
ONEMOCNĚNÍ A PALIATIVNÍ PÉČE  

 Osoby s tělesným postižením 
 Osoby se zrakovým postižením 
 Osoby se sluchovým postižením 
 Osoby s mentálním postižením 
 Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky osob se zdravotním postižením a 

navazující základy pedagogiky volného času 
 Příčiny duševních poruch a jejich projevy 
 Klient se schizofrenií 
 Péče o duševně nemocné 

 Lůžková, ambulantní a komunitní péče o duševně nemocné 
 Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky osob s duševním onemocněním a 

navazující základy pedagogiky volného času 



 Komunikace s nemocným v terminálním stádiu nemoci 
 Potřeby umírajících a pečujících 
 Možnosti paliativní péče dle specifikace služeb účastníků kurzu 

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Metody sociální práce se seniory a jejich aktivizace 

 Vymezení pojmu stárnutí a stáří, změny v procesu stárnutí, vybrané problémy ve stáří, 
potřeby seniorů a jejich naplňování 

 Specifika práce se seniory a jejich aktivizace v pobytových službách, ambulantních 
službách a v domácím prostředí 

 Péče o seniora s demencí, příčiny a příznaky onemocnění, zásady práce se seniorem s 
demencí 

 Vybrané metody sociální práce se seniory 

Metody sociální práce s dalšími cílovými skupinami 

 Základní přehled, charakteristika a specifika různých cílových skupin (osoby v 
sociální krizi, osoby ohrožené závislostmi, děti ohrožené sociálním vyloučením) 

 Sociální služby pro vymezené cílové skupiny a jejich specifika 
 Základní poradenství, vybrané metody sociální práce, specifika intervenčních přístupů 

a přehled metod sociální práce s těmito skupinami uživatelů 

KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, STANDARDY KVALITY A ETIKA 
VÝKONU ČINNOSTI PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  

 Úvod do problematiky v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb 
 Vymezení Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 
 Typologie sociálních služeb 
 Kompetence pracovníků přímé péče 
 Standardy kvality sociálních služeb 

 Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách a základy prevence vzniku 
závislosti osob na sociální službě 

 Etická dilemata v sociálních službách 
 Etický kodex sociálního pracovníka, základní lidská práva a jejich ochrana 
 Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost 
 Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě 

 Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 
 Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání 

ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob 
 Pravidla šetrné sebeobrany 

PEČOVATELSTVÍ  

 Úvod do pečovatelství, osobnost pečovatele a jeho kompetence, potřeby nemocného 
 Péče o nemocného na lůžku, polohování, péče o lůžko 
 Hygienická péče. Hygienické vyprazdňování. Prevence vzniku proleženin a opruzenin 
 Úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění 
 Základy péče o nemocné, základy hygieny 



 Podávání stravy, výživa, dietní systém 
 Základní činnosti v domácnosti 
 Vybavení a technika v domácnosti 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM  

 Systém sociálního zabezpečení 
 Příspěvek na péči 
 Zdravotní pojištění, sociální pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění 
 Dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením 
 Zásady sociálně právního poradenství  

KRIZOVÁ INTERVENCE  

 Vymezení pojmu, příčiny krize, chování člověka v krizi, typy krizí, průběh krize, 
řešení krize svépomocí 

 Krizová intervence, principy krizové intervence 
 Krizová intervence osobám v suicidálním ohrožení 
 Etapy krizové intervence, vedení rozhovoru a jeho prvky, práce s emocemi včetně 

agrese 

ODBORNÁ PRAXE 

Odborná praxe frekventantů kurzu je zaměřena na náplň činnosti pracovníka v sociálních 
službách. 
Máme uzavřené smlouvy s několika poskytovateli sociálních služeb a případně Vám zajistíme 
vhodnou organizaci pro vykonání Vaší praxe. 
 


