
 

 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
který se koná 

 

13. prosince 2018 
od 9.00 do 15.30 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin 

 

Sociální služby Praha 9, z. ú. 
Hejnická 538, 190 00 Praha 9 - Střížkov 

 

Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet 

Ing. Bc. Jan Sembdner 
Cílem vzdělávacího tohoto vzdělávacího programu je zvýšit kompetence pracovníků poskytovatelů 

sociálních služeb v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Účastníci jsou informováni o 

požadavcích právních norem týkajících se ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Jsou seznámeni se 

způsoby aplikace požadavků právních norem v oblasti ochrany práv uživatelů a s významem 

dokumentace pro oblast ochrany práv uživatelů. Během absolvování vzdělávacího programu se naučí 

aplikovat ve své každodenní praxi požadavky právních norem v oblasti ochrany práv uživatelů. 
 

Obsah semináře:   

 Platné právní normy v ČR týkající se ochrany práv uživatelů a jejich požadavky na 

poskytovatele sociálních služeb 

- seznámení s požadavky právních norem v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb 

(především Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník, Trestní zákoník, Zákon o 

zdravotních službách, Zákon o sociálních službách + provádění vyhláška, včetně 

standardů kvality sociálních služeb)  

 Dokumentace a její význam pro oblast ochrany práv uživatelů  

- seznámení s významem dokumentace pro oblast ochrany práv uživatelů  

- optimální postupy při zpracování dokumentace týkající se ochrany práv v organizaci  

- doporučený obsah a forma dokumentace 

 Aplikace požadavků standardů kvality sociálních služeb týkajících se ochrany práv uživatelů  

- postup při tvorbě vnitřních pravidel pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s 

poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod 

osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde. 

 Ochrana práv uživatelů v konkrétních situacích práce s uživateli  

- rekapitulace získaných dovedností a znalostí   
 

Cílová skupina:  

 pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotnický pracovník  
Cena: 

 pro členy APSS ČR – 890 Kč za osobu, pro nečleny APSS ČR – 1290 Kč za osobu 

Na semináři bude zajištěno malé občerstvení. 


