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POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

Adaptační proces klienta v zařízeních sociálních služeb 
který se koná 

6. 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 

Bc. Renata Kratochvílová Křemenová 
Kurz pro vás realizujeme z projektu Sociální služby odborně v rámci výzvy 03_17_071 

se zaměřením na podporu procesů ve službách a podporu procesů rozvoje sociální práce 
Kurz se zabývá problematikou adaptace klienta v zařízení sociálních služeb. Účastníkům jsou 

přiblížena základní teoretická pravidla nastavení a realizace adaptačního procesu klienta. 
Důraz je kladen na seznámení účastníků s kazuistikami klientů a na souvislost s využitím 
individuálních plánů při adaptaci. Přiblížen je i význam spolupráce s rodinou a blízkými 

osobami klienta. 
 Obsah semináře:  

 Problematika adaptace klienta v zařízení sociálních služeb: změny v životě klienta (fyzické, 
psychické, sociální) a reakce na ně, pojem „adaptační proces“, kolizní situace při vzájemné 
komunikaci klient versus personál v období adaptace a jejich zvládnutí.  

 Význam využití konkrétních informací z individuálního plánu v období adaptačního 
procesu: využití konkrétních informací z IP (zvyklosti klienta, jeho denní režim, oblíbené 
činnosti, zájmy a záliby z minulosti), význam sociální anamnézy.  

 Význam rodiny a blízkých osob v průběhu adaptace klienta: význam rodinné anamnézy, 
spolupráce s rodinou a přáteli klienta, s personálem zařízení, vyvarování se „diagnostických 
nálepek“ ze strany rodiny.  

 Význam spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu v průběhu adaptace klienta: 
vymezení pojmu „multidisciplinární tým“, kompetence členů týmu a jejich vzájemná 
spolupráce, komunikace s klientem a jeho rodinou a blízkými osobami.  

 Prevence vzniku závislosti klienta na sociální službě: podpora samostatnosti klienta, 
respektování klienta jako individuality, význam individuálního přístupu ke klientovi.  

Cílová skupina:  
 sociální pracovník  

Cena: 

 ZDARMA – hrazeno rámci projektu  

 (budete vyzváni k doložení dokumentů Veřejné podpory) 

Název projektu: Sociální služby odborně, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007696 
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