
 

 

 

 

 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
Vančurova 2904, 390 01 Tábor • IČ: 60445831 • DIČ: CZ60445831  
e-mail: apsscr@apsscr.cz • www.apsscr.cz 
tel./fax: 381 213 332 • datová schránka: 6c63cgd 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb  
  který se koná 

13. února 2019 
od 9.00 do 15.30 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin 

Domov pro seniory Věstonická 
Věstonická 4304/1, 628 00 Brno 

 

Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet 

Bc. Jan Syrový 
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 
Cílem kurzu 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.  

 Dokumentace a její význam pro oblast ochrany práv uživatelů: seznámení s významem 
dokumentace pro oblast ochrany práv uživatelů. 

 Aplikace standardů kvality sociálních služeb týkajících se ochrany práv uživatelů: postup při 
tvorbě vnitřních pravidel.  

 Ochrana práv uživatelů v konkrétních situacích práce s uživateli: seznámení s rozdílem mezi 
omezením a porušením práv uživatelů. 

 

Cílová skupina:  
 sociální pracovník  

                           
  Cena:  

 ZDARMA – hrazeno v rámci projektu 
 

 
 

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

 
 
 

 
Kontakt: Markéta Běhounová mobil: +420  720 132 096, e-mail: asistentka@apsscr.cz 
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