
 

 

 

 

 
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 

Lidská práva v sociálních službách 
  který se koná 

23. září 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. Vladislav Fryč 
Cílem kurzu je účastníkova orientace v principech ochrany klienta v sociálních službách, principech 

transformace a to zejména v souvislosti s lidskými právy a důstojností. Nosné téma je omezování pohybu 
klientů v sociálních službách, práce s přiměřeným rizikem, právo na rozhodování, detence. V rámci kurzu 

budou projednány dosavadní zkušenosti s vážně míněným nesouhlasem klientů s pobytem v sociální 
službě, prací sociálních pracovníků s tímto institutem a s rozhodováním soudů. 

Obsah semináře: 

 Listina práv a svobod a oblasti dotýkající se poskytování sociální služby v souvislosti s restrikcí a 
detencí: pojetí ochrany lidských práv v listině a v zákoně o sociálních službách, kritická místa 
v poskytování sociální služby 

 Restrikce a detence v sociálních službách: pojem transformace, ochrana klienta proti omezování 
pohybu, metody omezování, uplatnění v praxi, pojem detence, zákonné souvislosti detence, 
dopady detence na důstojnost člověka 

 Vážně míněný nesouhlas: zákonné pojetí práce s nesouhlasem s poskytováním sociální služby, 
dosavadní zkušenosti z praxe sociálních služeb a s rozhodováním soudů 

 Právo na přiměřené riziko, normalita, odpovědnost poskytovatele v kontextu občanského 
práva: normalita, riziko, běžný způsob života, odpovědnost poskytovatele, rizika pro klienta 
sociální služby v souvislosti s přechodem do transformované služby, změna stylu života, 
rozhodování klienta  

 

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 

 


