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VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ, 
který se uskuteční 26. září 2016 

ve Středisku sociálních služeb  

(Hejnická 538, Praha 9 – Střížkov) 

od 09.00 do 16.00 hodin, prezence účastníků od 08.45 hodin 

  

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM  
NA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 
Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet 

 
Mgr. Marcela Hauke 

 

Obsah semináře:  

 smysl, podstata a principy individuálního plánování v souladu se zákonem o sociálních 
službách a standardy kvality 

 naplnění standardu plánování služby – splnění povinností poskytovatele  
 principy plánování, klíčové aspekty plánování 
 pohled na uživatele sociální služby – zásady individualizace služby vycházející z potřeb 

uživatele, respektu k jeho osobě a lidským právům 
 důležitost a užitečnost role „klíčového pracovníka“ – pochopení významu, kompetence, 

znalosti, dovednosti, pozice v týmu 
 týmová spolupráce – klíčový pracovník – koordinátor 
 podpora uživatele při formulování jeho potřeb a cílů 
 podpora aktivizace zdrojů uživatele 
 metody zjišťování potřeb a osobních cílů uživatelů 
 postupné zavádění v praxi, reflexe zkušeností ve skupině 

 
Cílová skupina:  

 sociální pracovníci 

 pracovníci v sociálních službách  

 

Cena: 

 790 Kč člen APSS ČR 

 1190 Kč nečlen APSS ČR 

 

 

Elektronický formulář přihlášky, storno podmínky a více informací o semináři je uvedeno na www.institutvzdelavani.cz. 

Vzdělávací instituce je akreditována u MPSV ČR pod č. j. 2010/213-I dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Jak se k nám dostanete:  

 

 Metrem do stanice Nádraží Holešovice, odtud autobusem č. 201 do stanice Madlina (cca 
10 min). 

 Projdete parkem vlevo na ulici Chrastavská, odbočíte vpravo do ulice Dvoudílné, ze které se 
první možnou odbočkou vlevo se dostanete přímo ke vchodu do školicího střediska (viz 
přiložená mapa). 

 Z Hlavního nádraží trvá cesta max 30 minut. 
 

 

 

 
 


