
Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity KOORDINACE A ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KURZŮ, 
STÁŢÍ 

Období realizace klíčové aktivity 10/2013-- 03/2014 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Aktivita byla zaměřena na monitoring akreditovaných kurzů naplánovaných v rámci projektu, 
vyjednávání s organizacemi, které tyto kurzy realizují a zajištění jednotlivých plánovaných 
kurzů pro toto sledované období.  

  

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity ABSOLVOVÁNÍ KURZŮ A STÁŢÍ PRACOVNÍKY 
REALIZÁTORA A PARTERA 
PROJEKTU 

Období realizace klíčové aktivity 10/2013-03/2014 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Ve sledovaném období proběhlo následující vzdělávání pracovníků realizátora a partnera:  
Úzkost a úzkostné poruchy v našem ţivotě a v ţivotě našich klientů – úspěšně absolvovala 
1 SP (sociální pracovník) 
Hranice ve vztahu s klienty a práce s limity klientů – úspěšně absolvovala 1 PSS (pracovník 
v sociálních sluţbách) 
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním – úspěšně absolvovala 1 SP 
Pracovní rehabilitace a podporovaná práce – úspěšně absolvovala 1 SP 
Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu – úspěšně absolvovaly 2 
SP a 1 PSS 
Vyjednávání se zaměstnavatelem a jeho motivace – úspěšně absolvovaly 2 SP 
Psychiatrické minimum – úspěšně absolvovaly 3 SP 
Ve sledovaném období proběhlo následující vzdělávání pracovníků realizátora a partnera:  
Case management – 2 sociální pracovnice, 1 pracovnice v sociálních sluţbách  
Stáţ v o. s. Fokus Mladá Boleslav – 2 sociální pracovnice   
Osvědčení z výše uvedeného kurzu a potvrzení o absolvování stáţe jsou přílohou této MZ.   
Započaté vzdělávání ve sledovaném MO: 
Systemická práce s párem, rodinou (200 hodin) – 1 sociální pracovník 
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích (112 hodin) – 1 
sociální pracovnice  
Krizová intervence pro 21. století 1. stupeň (56 hodin) – 1 sociální pracovnice  
Práce s lidmi s duální diagnózou (32 hodin) – 2 sociální pracovníci, 1 sociální pracovnice, 1 
pracovnice v sociálních sluţbách 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity PŘEDÁVÁNÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ V TÝMU/MEZI 
PARTNERY PROJEKTU 

Období realizace klíčové aktivity 10/2013-03/2014 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Koordinátoři vzdělávání z obou organizací vytvořili evaluační dotazník pro absolventy 
vzdělávacích kurzů zaměřený na zhodnocení přínosu pro práci s cílovou skupinou. Pro 
přehled o náplni absolvovaných kurzů je pouţíván chráněný sdílený server, ke kterému mají 
přístup vedoucí týmů (sluţeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny) realizátora i 
partnera projektu a také oba koordinátoři vzdělávání.  

 


