
 

 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 
 

PRAKTICKÝ PRŮVODCE INDIVIDUÁLNÍM PLÁNOVÁNÍM 

NEJENOM V PEČOVATELKÝCH SLUŽBÁCH 
který se koná 

30. října 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 

 

Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet 

Mgr. Marcela Hauke 
 

Kurz navazuje na vědomosti získané v primárním vzdělávání či v rekvalifikačním kurzu. Umožní jeho 
účastníkům propojit teorii s praxí prostřednictvím odkazů na konkrétní příklady ze života 
poskytovatelů. Umožní jim nahlédnout na individuální plánování z jiného úhlu, který jim přinese při 
plánování velkou úlevu a pochopení, proč vlastně plánovat. Cílem kurzu je, aby v závěru účastníci 
mohli s úlevou říci, „vždyť plánování je tak jednoduché a přirozené!“ 
Obsah:  

 Legislativní rámec IP, vyhodnocování a popis nepříznivé sociální situace v příkladech. 

 Proces plánování (základní charakteristiky od jednání se zájemcem přes smlouvu, tvorbu 
individuálního plánu a jeho přehodnocení), propojování s příběhy z praxe účastníků a lektora 

 Praktická ukázka zjišťování potřeb a práce se zjištěním s ohledem na stanovování osobních 
cílů - vyplňování kruhového diagramu potřeb. 

 Zjišťování potřeb (různými metodami), osobní cíle - co to jsou, jak se zjišťují, k čemu slouží, 
příklady cílů, jak má vypadat hodnocení průběhu služby a naplňování osobních cílů. Vše 
ukazováno na příkladech z praxe účastníků nebo lektora. 

 Klíčový pracovník (kdo to je, jeho kompetence), pravidla pro tvorbu IP, obsah individuálního 
plánu, co to je míra optimální podpory, jak je to s riziky a tvorbou rizikových plánů; co se 
stane při  špatném vyhodnocení míry podpory - riziko přepečování, zanedbávání, zneužívání. 

 Pravidla pro plánování s jednotlivými cílovými skupinami - "běžný" senior, osoba se 
specifickými potřebami v komunikaci, osoba s demencí, osoba s omezenou svéprávností,… s 
poukazem na praxi. 

 Metody práce, jak vést rozhovor, jak vysvětlit uživateli smysl individuálního plánování, fáze 
rozhovoru, aktivní naslouchání. 

 Tvorba individuálního plánu. 
 

Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, zdravotnický pracovník 

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

Na semináři bude zajištěno malé občerstvení. 


