
• Rozsah omezení zákonných povinností poskytovatele 
sociálních služeb vlivem státních zásahů v roce 
2020

• Rozsah zásahů do zákonných povinností 
zaměstnavatele vlivem státních zásahů 
v roce 2020

• Právní pohled na minimální úroveň poskytování 
sociálních služeb ve vztahu k zachování 
nepodkročitelných lidských práv

• Právní pohled na regulaci návštěv a volného pohybu 
osob v pobytových sociálních službách

• Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti 
práce zaměstnanců v době epidemie

• Formy podpory zaměstnanců v době epidemie

• Formy a možnosti využití interních zásahů 
statutárních orgánů poskytovatelů sociálních služeb 
k regulaci epidemie a dopad do lidských práv 
(vnitřní předpisy, nařízení, příkazy atd. )

• Koronavirus, chřipka, MRSA a další biologické hrozby 
v sociálních službách

• Krizové řízení v sociálních službách 
• Tvorba epidemiologických plánů ve světle reflexe 

prvotních doporučených postupů z jara 2020 
(věcná a lidská dimenze)

• Zřizování COVID zón a izolací, jejich nezbytné vybavení 
a řešení práce s nákazou v dalších obdobích 

• Role ochranných pomůcek a řízení zásob 
• Dopady nařízených a dobrovolných karantén

Druhá vlna COVID–19
a jak se na ni připravit
který se koná
vždy od 10.00 do 15.00 hodin

V současné době je ředitelkou pobytové soc. služ-
by pro seniory a viceprezidentkou APSS ČR pro 
oblast kvality. Působí také jako lektor. V době 
koronavirové krize se podílela na tvorbě řady do-
poručených postupů vydaných APSS ČR a MPSV, 
i přípravě podkladů pro opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR. 

Seminářem v rozsahu 6 hodin 
budou provázet

Ing. Daniela Lusková, MPA
ředitelka Domova U Biřičky

Cena:
• pro členy APSS ČR
 1 790 Kč za osobu (vč. DPH) 

• pro nečleny APSS ČR  
 1 990 Kč za osobu (vč. DPH)

Elektronický formulář přihlášky, storno podmínky a více informací o semináři je uvedeno na www.institutvzdelavani.czInstitut vzdělávání APSS ČR I  Vančurova 2904, 390 01 Tábor
tel.: 381 213 332, provolba 2 I www.institutvzdelavani.cz I institut@apsscr.cz

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

26. 8. 2020 
2. 9. 2020
9. 9. 2020

10. 9. 2020
23. 9. 2020

Mgr. Michael Koliha
ARROWS, právní kancelář, s. r. o.

Obsah semináře:

Hradec Králové
Praha
Ostrava
Brno
Tábor

Michael Koliha je advokátem, který se ve své pra-
xi zabývá z větší části poskytováním právního po-
radenství poskytovatelům sociálních služeb, a to 
zejména služeb pobytového typu.


