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POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

Podpora multidisciplinární práce v sociálních službách  
  který se koná 

27. května 2019 
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 

Mgr. Andrea Tajanovská 
Cílem kurzu je naučit účastníky pracovat v týmu, sdílet zkušenosti a náměty ke každému uživateli, podílet 

se na společně nastaveném způsobu péče a pomoci takovému člověku a především komunikovat, 
diskutovat a naslouchat si s ohledem na uživatele a poskytovanou sociální službu. Tento kurz je určen jak 

pro zdravotnické a sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pedagogické pracovníky i 
technickohospodářské zaměstnance. Absolventi se naučí společně a jednotně pracovat s potřebami 
uživatele prostřednictvím úspěšného týmu, vymezí si role a úkoly v tomto týmu a sestaví si pravidla 

spolupráce. 
  
Obsah semináře: 

 Tým a multitým v sociálních službách: proč utvářet týmy v sociálních službách, co je multitým a 
jaká je jeho role.  

 Kdo je členem týmu a multitýmu v sociálních službách: jednotlivé pracovní pozice v multitýmech, 
jejich opodstatnění a role každého člena.  

 Funkčnost týmové práce: nastavení pravidel spolupráce, získávání a předávání informací v týmu. 

 Naplňování osobních cílů uživatele pomocí multitýmu: role každého člena multitýmu 
v naplňování potřeb a osobních cílů uživatele. 

 Sdílení informací v multitýmu: využívání týmové spolupráce ve prospěch uživatele.  

 Zpětná vazba v multitýmu: jak si ověřovat svou práci bez pocitu ohrožení  v týmu  nebo při 
supervizi, uvědomění  si důležitosti  a významu každé jednotlivé pracovní pozice pro uživatele. 

 

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 


