JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor sociálních věcí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb
v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence na území
Jihomoravského kraje“

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘI PRÁCI S CELOU
RODINOU

POZVÁNKA
na seminář Individuální plánování při práci s celou rodinou – metodou simulační
výuky, který se uskuteční

v pátek dne 15. února 2019 od 09.00 hod.
v prostorách simulačního centra Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Vchod z ulice Hybešova, budova D2a (www.sice.cz/o-nas/)
Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Při účasti více členů z jednoho
pracovního týmu nedoporučujeme společnou účast nadřízených a podřízených.
Anotace semináře
Tématem vzdělávacího kurzu je proces individuálního plánování při práci s celou rodinou. Nejedná se
o výklad k základům individuálního plánování, ale o hlubší rozbor situací, při kterých je třeba zmapovat
osobní cíle více klientů najednou a pracovat s nastavením kroků spolupráce při práci s rodinou tak,
aby výsledek nastaveného plánu byl pro rodinu efektivním přínosem. Nedílnou součástí kurzu je specifické
pojetí individuálního plánování v sociálních službách, které úzce spolupracují s orgány SPO, a dotýká se také
podoby standardů kvality SPOD. Kurz pracuje s metodou simulační výuky, která je moderním nástrojem
umožňujícím integrování nabytých znalostí prostřednictvím prožitku, praktického nácviku a rozboru
každodenních situací novým neotřelým pohledem. V simulační výuce jsou angažováni herci, kteří částečně
naplňují scénář a částečně improvizují. Simulace je natáčena na video, ostatní účastníci kurzu jsou v jiné
místnosti, než kde probíhá rozhovor a po ukončení simulace společně s lektorem video vyhodnocují v jeho
jednotlivých fázích. Po tomto vyhodnocení proběhne zpětná vazba mezi účastníkem vedoucím rozhovor,
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Seminář je financován v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“,
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741) z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

hercem, lektory a ostatními účastníky kurzu. Teoretická část kurzu je jen v nezbytné výši, většina teorie je
zakomponovaná do debreefingu = vyhodnocení simulované situace tak, aby si účastníci teorii přímo
propojili s praxí a s vlastním zážitkem při řízeném nácviku situací souvisejících s procesem individuálního
plánování s rodinou.

Název kurzu: Individuální plánování při práci s celou rodinou metodou simulační výuky
Číslo akreditace: A2018/0494-SP/PC/VP
Délka kurzu: 8 hodin
Kapacita kurzu: Max. 12 osob
Registrace od 8.30 hod., začátek semináře v 9.00 hod.

Obsah kurzu:
Teorie v kurzu se zabývá tématy:
•
•
•
•
•

Individuální plánování (dále IP) v kontextu Zákona o sociálních službách (dále ZSS) - co je
povinností ze zákona podle §88 f) a co patří do standardu kvality č. 5.
Co je nutné přesně doložit z hlediska ZSS a co je možné si individuálně přizpůsobit podle
specifik poskytovatele služby
Jaká povinnosti a témata patří do Standardů kvality sociálních služeb (dále SQSS) a jaká do
Standardů kvality SPOD
Jak pracovat s osobním cílem a zakázkou včetně specifik při práci s celou rodinou a jak
uplatnit zájem dítěte
Individuální plánování při trojstranném kontraktu

Kazuistiky:
Pro obě varianty kurzu (AD a SAS) jsou připraveny dvě tematicky zaměřené kazuistiky:
1. Stanovení osobního cíle
2. Plánování kroků spolupráce
3. Vyhodnocení plánu společně s klientem
Simulační výuka:
Kazuistiky budou představeny prostřednictvím simulovaných situací, na nichž se podílí
profesionálové - spolupracují s námi známí brněnští herci. Účastníci kurzu trénují rozhovory on-line,
herci simulují situaci a částečně improvizují. Pak proběhne týmová diskuse k realizovanému
rozhovoru. Během zadání simulace a během vyhodnocování stále pracujeme s teorií a teoretickou
část kombinujeme s praktickou.
Simulační výuka je moderní způsob učení v souladu s posledními trendy ve vzdělávání. Účastníci kurzu se téma učí
převážně prostřednictvím zážitku. Zážitkové učení tvoří 80 % času kurzu. Teorie je představena jen v nezbytné míře a je
co nejvíce zakomponovaná do jednotlivých simulací. Lektorský tým tvoří inspektorka sociálních služeb a psycholožka, obě
mají zkušenost s realizací modelových situací ve výuce a simulační výukou.
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