Příloha č. 1
Popis předmětu plnění zakázky
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění)
Název zakázky

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách – SSKM Kroměříž

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

služba

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

17. 6. 2020

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015185

Název projektu

Inovativní přístup k práci s osobami s diagnostikovanou
demencí v SSKM Kroměříž

Název / obchodní firma
zadavatele

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele

Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž

Téma kurzu

Práce se vzpomínkami a pamětí

Poskytovatel soc. služeb,
pro kterého se kurz
uskuteční

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Podrobný popis
zaměření/náplně kurzu

Kurz bude orientovaný na problematiku paměti, její role, fyziologie
a patologie včetně projevů. Bude obsahovat vyváženou
teoretickou i praktickou část a budou využity alespoň 3 z
následujících inovativních metod (nácviky, hraní rolí, trénink,
videoukázky, prezentace metod na dobrovolnících, praktické
ukázky a podobné).
Minimální rozsah náplně:
- Teoretický základ o paměti a uchovávání vzpomínek
- Informace o důležitosti vzpomínání a zapojování smyslů do
procesu vybavování
- Práce s paměťovou pomůckou (kniha, box apod.)
- Výuka vedení vzpomínkového rozhovoru s klientem
- Problematická/vhodná témata pro klienty s demencí
- Ukázka vytváření vzpomínkových materiálů
Dále rolí smyslů v zapamatování a vzpomínkami v rolích otisků
dřívějších zážitků. Měl by zasáhnout i oblast práce s pamětí a její
podporu.
V návaznosti na problematiku paměti pak aspekt práce s klienty
sociálních služeb směrující k posílení jejich významu, budování
důvěry a respektu.
Kurz má zahrnovat prezentaci vhodných komunikačních metod,
které podporují roli paměti – např. doklady o různých obdobích

života (fotografie, dobové záznamy, podklady, ale také zvuky či
vůně), rovněž komunikaci s klientem zaměřenou na vzpomínky.
Časový rozsah

8 vyučovacích hodin + 120 min. individuální podpory a ověření
znalostí

Předpokládané období
realizace

1.9. 2020 – 10. 12. 2021

Počet běhů

3

Minimální počet účastníků

20

Maximální počet účastníků

24

Cílová skupina akreditace
kurzu

SP, PSS

Téma kurzu

Komunikace s klienty s využitím neverbálních metod

Poskytovatel soc. služeb,
pro kterého se kurz
uskuteční

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Podrobný popis
zaměření/náplně kurzu

Kurz bude orientovaný na problematiku komunikace, její role,
fyziologie a patologie včetně projevů. Bude obsahovat vyváženou
teoretickou i praktickou část a budou využity alespoň 3 z
následujících inovativních metod (nácviky, hraní rolí, trénink,
videoukázky, prezentace metod na dobrovolnících, praktické
ukázky a podobné).
Minimální rozsah náplně:
- Alternativní komunikace a komunikační bariéry
- Zavádění alternativních způsobů komunikace a seznámení se
základními existujícími systémy
- Ukázka tvorby alternativního systému přímo pro klienta
- Využití obrazů a souvisejících vizuálních technik
- Motivace a využití alternativních komunikačních metod při
rutinních i mimořádných situacích
Pochopení světa lidí s demencí je úzce spojeno právě s využitím
různých komunikačních metod. Hledání cest k účinné komunikaci
umožňuje vytvořit bezpečné prostředí pro klienty – pochopit jejich
svět a propojit ho se světem běžně fungujícím.

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin + 120 min. individuální podpory a ověření
znalostí

Předpokládané období
realizace

1.9. 2020 – 10. 12. 2021

Počet běhů

3

Minimální počet účastníků

20

Maximální počet účastníků

24

2

Cílová skupina akreditace
kurzu

SP, PSS

Název kurzu

Základy komunikace v práci s klienty sociálních služeb a
jejich rodinami

Poskytovatel soc. služeb,
pro kterého se kurz
uskuteční
Podrobný popis
zaměření/náplně kurzu

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Kurz seznámí účastníky s možnostmi komunikace s klienty a
s jejich rodinami. Základním cílem je vnímání rodiny, která je pro
klienty základem podpory ve všech jeho hodnotových rovinách.
Minimální rozsah náplně:
- Vymezení základních pojmů (rodina, komunikace)
- Základní informace o možné podpoře a zapojení rodiny do
systému péče vhodnými metodami
- Stanovení pravidel přímého kontaktu s rodinou (od prvního
kontaktu a seznámení se zařízením)
- Komunikační pyramida
- Rozbor konkrétních případů a vlastních zkušeností

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin + 120 min. individuální podpory a ověření
znalostí

Předpokládané období
realizace

1.9. 2020 – 10. 12. 2021

Počet běhů

4

Minimální počet účastníků

15

Maximální počet účastníků

20

Cílová skupina akreditace
kurzu

SP, PSS

Téma kurzu

Proměny stáří a gerontooblek

Poskytovatel soc. služeb,
pro kterého se kurz
uskuteční

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Podobný popis
zaměření/náplně kurzu

Cílem kurzu je použitím gerontoobleku vzdělat účastníky a
umožnit jim prožitek s pomocí vybavení, které bylo speciálně
vyvinuto k tomu, aby simulovalo stařecký pohyb se možnými
omezeními pohybovými i smyslovými. Účastníci mají mít možnost
jednak získat informace o omezeních, která seniorský věk přináší,
ale také si vyzkoušet situace, které vzhledem k tělesným
omezením zakouší klient, o kterého pečují.

3

Minimální rozsah náplně:
- Zážitkové vzdělávání – získání praktické zkušenosti a ověření
teoretických znalostí z oblasti geriatrie
- Pochopení problémů klienta seniora
Časový rozsah

8 vyučovacích hodin + 120 min. individuální podpory a ověření
znalostí

Předpokládané období
realizace

1.9. 2020 – 10. 12. 2021

Počet běhů

4

Minimální počet účastníků

20

Maximální počet účastníků

24

Cílová skupina akreditace
kurzu

SP, PSS

Téma kurzu
Poskytovatel soc. služeb,
pro kterého se kurz
uskuteční
Podrobný popis
zaměření/náplně kurzu

Volnočasové aktivity pro seniory s důrazem na stimulaci
smyslů
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Volnočasové aktivity pro aktivizaci klientů, zvýšení jejich zájmu o
život a okolí, pozitivní přístup. Kurz se zaměří zejména na
přírodu, její cykly a sledování, přičemž těžištěm tématu bude
např. jednoduché pěstování rostlin s terapeutickým a relaxačním
rozměrem.
Součástí kurzu bude začlenění volnočasové aktivizace do
běžných denních aktivit vhodnými způsoby, a to s možností
využití nebariérových moderních metod, např. i terapeutických
zahrad jako podpory běžných denních aktivit.
Kurz předpokládá propojení teorie s praktickým testování
s důrazem na uvádění do praktické práce s klienty.
Minimální rozsah náplně:
- Představení principů zahradní terapie a aktuálního stavu
- Konkrétní příklady propojení smyslové aktivizace a motorické
aktivity
- Nové trendy care farmingu
- Konkrétní příklady využití zahradní terapie v zařízeních

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin + 120 min. individuální podpory a ověření
znalostí

Předpokládané období
realizace

1.9. 2020 – 10. 12. 2021

Počet běhů

4

4

Minimální počet účastníků

15

Maximální počet účastníků

20

Cílová skupina akreditace
kurzu

SP, PSS

Téma kurzu

Aktivizace klientů s demencí – komunikace obrazem

Poskytovatel soc. služeb,
pro kterého se kurz
uskuteční

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Podrobný popis
zaměření/náplně kurzu

Vhodné formy komunikace s klienty s demencí s cílem podpořit
jejich aktivní přístup k vlastnímu životu, uspokojit jejich potřeby a
předejít jejich diskomfortu vedoucímu k nežádoucím projevům v
chování. Důraz bude kladen na práci s klienty při rozlišení typů
demencí, práci se smysly a zejména využití obrazové komunikace
s ohledem na možnosti klientů.
Minimální rozsah náplně:
-

Stanovení základních pojmů – demence, její druhy a fáze, …
Agresivita u dementních klientů (zjištění příčin)
Zásady péče a komunikace s klienty s demencí
Změny biologických potřeb klienta s demencí

Je žádoucí, aby koncept kurzu zahrnoval práci s obrazy a její
prezentaci a výklad lektora tak mohl být doplněn např.
videoukázkami a nácvikem vhodných technik práce s obrazem a
komunikace s klientem se zohledněním možností klientů.
Časový rozsah

8 vyučovacích hodin + 120 min. individuální podpory a ověření
znalostí

Předpokládané období
realizace

1.9. 2020 – 10. 12. 2021

Počet běhů

3

Minimální počet účastníků

20

Maximální počet účastníků

24

Cílová skupina akreditace
kurzu

SP, PSS

Téma kurzu

Zvládání rizika v práci s uživateli sociálních služeb

Poskytovatel soc. služeb,
pro kterého se kurz
uskuteční

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

5

Podrobný popis
zaměření/náplně kurzu

Cílem kurzu je seznámit pracovníky pečujících profesí s rizikovými
situacemi, které provázejí klienty sociálních služeb. Rizikovým
situacím se nedá vyhnout a je žádoucí mít dovednosti, které
umožní jejich efektivní eliminaci či řešení. Kurz tak naučí klienty
efektivní komunikaci a zásadám jednání v různorodých situacích
s rizikovým potenciálem tak, aby bylo možno zajistit důstojnost,
autonomii a práva uživatelů, Stálé snižování četnosti a dopadů
rizikových situací záleží na schopnosti je rozpoznat a řídit. Kurz
bude obsahovat vyváženou teoretickou i praktickou část a budou
využity alespoň 3 z následujících inovativních metod (nácviky,
hraní rolí, trénink, videoukázky, prezentace metod na
dobrovolnících, praktické ukázky a podobné).
Minimální rozsah náplně:
-

Představení metod a fází řešení konfliktu
Asertivita, jak ji správně používat i přijímat
Nácvik reakce na agresivitu
Zásady chování ke klientům i kolegům

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin + 120 min. individuální podpory a ověření
znalostí

Předpokládané období
realizace

1.9. 2020 – 10. 12. 2021

Počet běhů

4

Minimální počet účastníků

15

Maximální počet účastníků

20

Cílová skupina akreditace
kurzu

SP, PSS

6

