2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu identifikace žadatele
Č.

Položka ve formuláři

1

Název žadatele

2

Identifikační číslo

3

Sídlo

nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc

4

Kontaktní adresa,
kontaktní osoba, číslo
telefonu, e-mail

nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc, Mgr. Jiří Borik,
tel.: 585 209 041, jiri.borik@caritas-vos.cz

4

Číslo akreditace žadatele
udělené MPSV

5

Název vzdělávacího
programu, který
předkládáte k akreditaci

6

Doklad o zaplacení
správního poplatku
přiložen Kopie výpisu z účtu

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních
službách II.

žadatele

Žádost o akreditaci vzdělávacího programu za žadatele předkládá
(jméno a příjmení oprávněné osoby, tituly): Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Já, níže podepsaný/-á tímto prohlašuji, že žadatel splňuje podmínky, za nichž mu
byla udělena akreditace vzdělávací instituce.

Datum: ................................................ Podpis: ...........................................................
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2.B Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - Popis
vzdělávacího programu

Název žadatele:

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Název vzdělávacího
programu

Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách II.

1. Typ vzdělávání *)
Specializované profesní

Obecné

2. Oblast vzdělávání*)
Celkové téma
vzdělávacího
programu

1) Kvalifikační kurz
2) Legislativa
3) Standardy kvality
4) Inspekce kvality
5) Metody kvality
6) Manažerské dovednosti
7) Komunikace
8) Měkké dovednosti
9) Ostatní

*)Označte jednu variantu
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x

3. Úroveň vzdělávání )
Základní (vstupní)

Pokračující

x

4. Forma vzdělávání *)
Prezenční

x

Kombinované

5. Cíle (vypsat):
Celkový cíl

Prakticky účastníky naučit schopnost sebereflexe a
sebehodnocení v sociálních službách

Dílčí cíl 1

Umět používat sebehodnotící dotazník, pracovat formou
hodnotícího workshopu

Dílčí cíl 2

Prakticky identifikovat odchylky od normy či žádoucího
stavu, oblasti pro zlepšování

Dílčí cíl 3

Naučit dovednosti potřebné pro tvorbu plánu aktivit pro
zlepšování

6. Cílová skupina
Cílovými skupinami se
rozumí pracovníci
sociálních služeb
(kvalifikační kurz dle §37
Vyhlášky č. 505/2006 Sb.
a další vzdělávání),
sociální pracovníci,
vedoucí pracovníci
v sociálních službách a
fyzické osoby, které
poskytují pomoc příjemci
příspěvku na péči
v domácím prostředí
(odborná podpora
pečujících), ve smyslu
Zákona č. 108 / 2006 Sb.
(dále jen „Zákon“)

7. Počet účastníků

a) pracovníci v sociálních službách-kvalifikační kurz (dle §
37 vyhlášky 505/2006 Sb.)
b) pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle
§ 116 odst. 9 Zákona)
c) sociální pracovníci (dle § 111 Zákona )
d) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)

e) odborná podpora pečujících (dle § 117a Zákona)

Min. 12, max. 22 ve skupině

Vypište minimální a
maximální počet
účastníků

8. Náklady na
účastníka
Podíl celkových nákladů
vydělených minimálním
počtem účastníků; jste-li
plátci DPH, uveďte částku

950,-Kč
nejsme plátci DPH
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bez DPH, DPH a částku
vč. DPH

*)Označte jednu variantu

9. Stručný obsah (vypsat jednotlivá témata):
Pořadové
číslo

Časová dotace

Obsah

Počet výukových hodin
(1 výuková hodina=45min)

1.

Úvod

0,66

2.

Práce se sebehodnotícím dotazníkem

2

3.

Analýza vnitřních norem a realizované praxe

2

4.

Řešení modelových situací

1,33

4.

Definování aktivit pro zlepšování

1,33

5.

Ověření výstupů kurzu

0,33

6.

Závěr kurzu

0,33

Celkový počet výukových hodin

8 hodin

Nezapočítává se časová dotace pro závěrečné
hodnocení a zkoušky

10. Další skutečnosti,
které by měly být
zohledněny při
přípravě kurzu

11. Obsahová struktura, rozsah + časový plán (v případě potřeby přidejte řádky)
Metody; pomůcky

Obsah

Úvod – seznámení se s pracovištěm, týmem
pracovníků, definování zásad práce technikou
workshopu

4

Výklad, rozhovor,
dohodnutí pravidel
flipchart

Časová dotace

30

Ověření vyspělosti organizace a schopnosti
sebereflexe pomocí sebehodnotícího
dotazníku

Analýza
sebehodnotícího
dotazníku, workshop,

90

flipchart, PC
Krátká přestávka
Dovednosti ověření vyspělosti organizace a
schopnosti sebereflexe pomocí analýzy
vnitřních pravidel

studium materiálů,
výklad, skupinová
práce, diskuse

90

flipchart, PC
Hlavní přestávka
Ověření vyspělosti organizace a schopnosti
sebereflexe prostřednictvím řešení
modelových situací

řešení modelových
situací, workshop,

Analýza a syntéza průběžných výstupů za
účelem identifikování oblastí pro zlepšování

Skupinová práce,
diskuse

60

flipchart
30

flipchart
Krátká přestávka
Shrnutí výsledků, práce s průběžnými výstupy

Diskuse

15

flipchart
Definování aktivit pro zlepšování

Diskuse

30

flipchart
Závěr
12. Použité vzdělávací
metody

Shrnutí

15

Výklad, workshop, skupinová práce, diskuse, řešení
problémové situace

Uveďte:
- alespoň 2 u programů
zaměřených na předávání
informací
- alespoň 3 u programů
zaměřených na rozvoj
dovedností

13. Školicí materiály a
pomůcky
Uveďte seznam
doporučené studijní
literatury, pomůcky a
školící materiály

Metodika modulu, sebehodnotící dotazník, vnitřní pravidla
služby
Flipchart, barevné fixy, PC
Doporučená literatura:
Zákon č. 108/2006 Sb., v platném znění
Vyhl. č. 505/2006 Sb., v platném znění
Kol. autorů. Standardy kvality sociálních služeb. Výkladový
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sborník pro poskytovatele. Praha: MPSV ČR, 2008.
Kol. autorů. Zavádění standardů kvality sociálních služeb
do praxe. Praha: MPSV, 2002.
Matoušek, O. Sociální služby. Praha: Prtál, 2007. ISBN:
978-80-7367-310-9.
Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha:
Karolinum, 2002. ISBN: 978-80-246-0139-7.
Nenadál, J. Měření v systémech managementu jakosti.
Praha: Mangement Press, 2004. ISBN: 80-7261-110-0.
Vysušil, J. Controlling do kapsy. Praha:
Consulting, 2000. ISBN: 80-7259-013-8.

Profess

Hodnocení pro excelenci. Praha: Česká společnost pro
jakost, 2003. ISBN: 80-02-01580-0.
14. Materiálně technické
zabezpečení
Specifikujte školicí prostory
a vybavení včetně uvedení,
zda se jedná o vlastní nebo
pronajaté prostory

Pracovny poskytovatelů sociálních služeb, kruhové
uspořádání židlí.
Vybavení – flipchart, PC

15. Způsob ověření
znalostí a / nebo
dovedností účastníků
kurzu (test, esej apod.)

Řešení modelových situací, reálnost výstupů, plán aktivit
pro sebezlepšení

16. Osvědčení

Osvědčení získá účastník za 100 % účast na kurzu a na

Popište kritéria pro získání
osvědčení (např. minimálně
70 % účast atd.) a možnost
opravných prostředků pro
získání osvědčení

základě ověření získaných znalostí, které bude provedeno
formou analýzy výstupů a reálného plánu aktivit pro
sebezlepšení. Plán sebezlepšení bude součástí zprávy o
uskutečněné aktivtě.
Opravné prostředky pro získání osvědčení: opravné
zpracování plánu aktivit pro zlepšení.

17. Monitorování průběhu
a způsob hodnocení
kurzu

Evaluační dotazník vyplněný účastníky na závěr modulu,
prezenční listiny podepsané účastníky, diskusní fórum.

Popište způsob hodnocení
úrovně kurzu, příklad
evaluačního dotazníku
přiložit
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18. Garant:
Stanoveny jsou pouze povinné a minimální požadavky.

Jméno, příjmení, tituly

Jan Michalík, doc. Mgr. PaedDr. Ph.D.

Vzdělání

UP Olomouc – Učitelství pro školy pro mládež vyžadující
zvláštní péči (Speciální pedagogika) - 1985
MU Brno – Právo – 1995
19 let praxe v sociální oblasti

Profesní zkušenost;
délka praxe (počet let)

Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let /
školicích dnů)

Délka praxe 24 let, specializace: speciální pedagog, právník,
Působí na Ústavu speciálně pedagogických studií PdF UP od
roku 1991 a ve sféře nestátních neziskových organizací. Od
2002 ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně
postižených. Zaměřuje se zejména na otázky postavení
občanů se zdravotním postižením ve společnosti a specielně
právní rámec tohoto procesu. Zvláště se věnuje právní
úpravě vzdělávání a sociálních služeb. Je autorem řady
monografií, učebnic, odborných statí, televizních scénářů a
dalších článků v odborném i běžném tisku. Řešitel řady
grantů zaměřených, mj. i na komparaci evropských modelů
vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Působil jako
odborný poradce Národní rady zdravotně postižených, člen
komise Vládního výboru pro občany se zdravotním
postižením, zakladatel a předseda sdružení pomáhajícího
nevyléčitelně nemocným dětem, krizový poradce, vedoucí
sociálně právní poradny.
Témata:
Sociální služby – vývoj, právní úprava
Příspěvek na péči – právní úprava, praktické dovednosti
poradenských pracovníků při žádostech o jeho přiznávání
Smlouva o poskytování sociálních služeb
Vztahy mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb
Způsobilost k právním úkonům – ve vztahu k poskytování
sociálních služeb
Ochrana osobností – právní úprava – dopady do praxe
sociálních služeb
Cílové skupiny:
a) pracovníci poskytovatelů sociálních služeb (sociální
pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí
pracovníci poskytovatelů)
b) pracovníci služby odborného sociálního poradenství
c) osoby pečující o osobu závislou na péči
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Instituce:
Národní rada osob se zdravotním postižením, Partyzánská 7,
Praha 7, 170 00, nrzp@nrzp.cz
Národní
vzdělávací
fond,
110 00 Praha 1, e-mail: email@nvf.cz

Opletalova

25

Institut rozvoje veřejných služeb, tř. 17. listopadu 43, 772 00
Olomouc, e-mail:irvs@seznam.cz
EdA, o.s. Ústí n. Labem, Koněvova 13, 400 01 Ústí n.
Labem, e-mail: strasikj@seznam.cz,
Průměrný počet odučených hodin ročně:
cca 80 hodin.

Publikační činnost

Výběr:
1. MICHALÍK, J. Nástin postavení handicapovaných občanů
v Českém právním řádu I. Speciální pedagogika, roč. 4,
č. 4, s.1. ISSN: 0862-1632
2. MICHALÍK, J. Nástin postavení handicapovaných občanů
v Českém právním řádu II.- Postavení handicapovaných
v právu sociálního zabezpečení. Speciální pedagogika,
roč. 4, č. 5, s.1. ISSN: 0862-1632
3. MICHALÍK, J. Nástin postavení handicapovaných občanů
v Českém právním řádu III. - Pracovní uplatnění
handicapovaných a oblast daňové legislativy. Speciální
pedagogika, roč. 5, č. 1, s.1. ISSN: 0862-1632
4. MICHALÍK, J. Nástin postavení handicapovaných občanů
v Českém právním řádu IV. - Právní postavení osob
stižených duševní poruchou. Speciální pedagogika, roč.
5, č. 2, s.1. ISSN: 0862-1632
5. MICHALÍK, J. Několik poznámek k potřebě ústavního
zakotvení práv handicapovaných občanů České
republiky. In Sborník IV. mezinárodní konference k
legislativě handicapovaných. Praha: Sdružení zdravotně
postižených ČR, 1994.
6. MICHALÍK, J. Právní úprava postavení handicapovaných
občanů. Olomouc: UP, 1995. 2. doplněné vydání. MK
ČSR č. 21.514/79.
7. MICHALÍK, J. Gesellschaftliche, legislative,
wirtschaftliche und personale Bedingungen der
integration der behinderten Kinder im Schulsystem der
Tschechischen Republik. In Gemeinsame Bildung der
Behinderter und Nichtbehinderter. Verlag Kaiser. Wien:
1995. ISBN:3-85178-004-3. MK ČSR č. 21.514/79. MK
ČSR č. 21.514/79.
8. MICHALÍK J. (redakce) Mukopolysacharidosa. díl I. - VI.
Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidosu, 1995.
9. MICHALÍK,J. Integrace, inkluze, deinstitucionalizace - co
je skutečně základní ? Speciální pedagogika, č. 1,
1996. ISSN: 0862-1632
10. MICHALÍK,J. The outline of social, legal, economic and
personal conditions of integration of handicapped children
in the school system of the Czech Republic. In VI.
National seminar with the foreign participation. Praha:
SZdP ČR, 1996.
11. MICHALÍK, J. Několik poznámek k obsahu respitní péče.
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12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

In Sborník konference. Praha: Nadace Dětský
mozek,1997.
MICHALÍK, J. Mentální postižení a lidská práva. In
Sborník konference. Olomouc: ÚSP Klíč, 1997.
MICHALÍK, J. Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé
slovo. Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidosu,
1997.
MICHALÍK J. O právu a rovnoprávnosti, o postižení a
Postižení, aneb o schodech co nám brání a nejsou to jen
ty z betonu... In Rukověť rodiče dítěte s postižením.
Praha: Nadace Dětský mozek, 1998.
MICHALÍK, J. Několik poznámek k pracovním aktivitám
občanů s mentálním postižením umístěných v zařízeních
sociální péče. In Sborník XI. Didmattech 98. Olomouc:
UP, 1998. ISBN 80-7067-869-0
MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením.
Olomouc: UP, 1999. ISBN 80-7067-981-6
MICHALIK, J. Právní reflexe poruch plynulosti řeči. In
Sborník I. mezinárodní konference k problematice osob
se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2001, ISBN 80244-0241-6
MICHALÍK, J. Otázky náležitého dohledu a jeho vliv na
kvalitu života v ústavech sociální péče. Sociální péče, č.
2, 2001. ISSN: 1213-2330
MICHALIK J. Právní úprava postavení zdravotně
postižených v systému školství a sociálního
zabezpečení, náměty lege ferenda. In Sborník
konference Socialia 2001. Hradec Králové: UHK, 2002.
ISBN: 80-7041-113-9
MICHALÍK, J. Metodika Krajských plánů vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně
postižených, 2002.
MICHALÍK, J. Nedostatky v současném systému
poradenství pro osoby se specifickými vzdělávacími
potřebami a návrh možného pojetí právní úpravy. In
Sborník II. mezinárodní konference k problematice osob
se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2002. ISBN:
80-244-0389-7
MICHALÍK, J. Práva zdravotně postižených. In Zpráva o
stavu lidských práv v České republice v r. 2001. Praha:
Český helsinský výbor, 2002. ISBN:80-86436-08-X
MICHALÍK, J. Některé faktory ovlivňující dodržování práv
uživatelů sociálních služeb (včetně interních normativních
směrnic). In Sborník z konference "Transformace
sociálních služeb - cesta k základním lidským hodnotám.
Olomouc: UP a AÚSP, 2002.
MICHALÍK, J. Ochrana práv uživatele. In Zavádění
standardů kvality sociálních služeb do praxe, MPSV.
Praha: Konvoj, 2002. ISBN: 80-86552-45-4
MICHALÍK, J. Vnitřní pravidla v zařízení sociálních
služeb. In Zavádění standardů kvality sociálních služeb
do praxe, MPSV. Praha: Konvoj, 2002. ISBN: 80-8655245-4
MICHALIK, J. Vztahy rodin dětí se zdravotním postižením
a profesionálů - téma nejen "mravně právní". In Sborník
III. mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80244-0547-4
MICHALÍK, J. Otazníky kolem standardů poskytování
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sociálních služeb. Noviny Můžeš, č. 1, 2003.
28. MICHALÍK, J. Lidská práva zdravotně postižených, In
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v r. 2002.
Praha: Český helsinský výbor, 2003.
29. MICHALÍK, J. Nová právní úprava dobrovolnictví. Noviny
Můžeš, č. 2, 2003.
30. MICHALÍK, J. Společenské aspekty tzv. multikulturální
výchovy. In Přístupy ke vzdělávání cizinců v České
republice. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80-244-0586-5
31. MICHALÍK, J. Postižení, společnosti, právo. In
LUDÍKOVÁ, L., RENOTIÉROVÁ, M. Speciální
pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80-244-0646-2
32. MICHALÍK, J. Organizace občanů se zdravotním
postižením. In LUDÍKOVÁ, L., RENOTIÉROVÁ, M.
Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80244-0646-2
33. MICHALÍK, J. Mezinárodní organizace zdravotně
postižených. In LUDÍKOVÁ, L., RENOTIÉROVÁ, M.
Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80244-0646-2
34. MICHALÍK, J. Současný stav školské integrace v ČR. In
LUDÍKOVÁ, L., RENOTIÉROVÁ, M. Speciální
pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80-244-0646-2
35. MICHALÍK, J. Postavení seniorů v české společnosti
z pohledu právního. In Mění se úloha rodiny v péči o
seniory?, (edit. Martin Bednář,Dagmar Hauftová) Sborník
konference, Olomouc: Caritas, 2003.
36. MICHALÍK, J. Postavení zdravotně postižených v české
společnosti. In Sborník příspěvků z konference
„Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni“
MěÚ Vsetín. Vsetín: 2004. ISSN:80-239-3977-7
37. MICHALÍK, J. Holokaust – jeho méně známá stránka. In
Postižený člověk v dějinách. Hradec Králové:
Gaudeamus, 2005. ISBN: 80-7041017-5
38. MICHALÍK, J. Lidská a občanská práva zdravotně
postižených v České republice na přelomu století.
Možnosti a omezení. In Sborník z I. konference o stavu
lidských a občanských práv osob se zdravotním
postižením v ČR konané v Praze 12. května 2005. Praha:
NRZP, 2005. ISBN 80-903640-0-4
39. MICHALÍK, J. Školská integrace žáků s postižením na
základních školách v České republice. Olomouc: VUP,
2005. ISBN:80-244-1045-1
40. MICHALÍK, J a kol. Občané se zdravotním postižením a
veřejná správa. Olomouc: VCIZP a VUP, 2005. ISBN:80903658-0-9
41. MICHALÍK,J. Postavení uživatelů v novém systému
poskytování sociálních služeb. Závěrečná zpráva
grantového úkolu. Olomouc: VCIZP, 2005.
42. MICHALÍK, J. Aktuální otázky zaměstnávání občanů se
zdravotním postižením v České republice. In Sborník VI.
Mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2006. ISBN:80244-1264-0
43. MICHALÍK, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální
pracovníky speciálně pedagogických center. Praha:
IPPP, 2006. ISBN:80-86856-15-1
44. MICHALÍK, J, ed. Posílení postavení nezaměstnaných
zdravotně postižených občanů na trhu práce na území
Prahy. Praha: NRZP, 2006. ISBN:80-903640-5-5
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45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

Jiné

MICHALÍK,J. JERABKOVA,K. A new type of
counselling service in the Czech REpublic and its
educational aspects, In. Sborník příspěvků mezinárodní
konference Adult Education – Field for Inclusion and
multiculturar understanding, TU Liberec, 2008, s. 90 – 96,
ISBN:978-80-7372-317-0.
MICHALÍK, J. Nový systém sociálních služeb – rizika a
příležitosti In. Vašťatková, J., Horečková, S. Příručka
sociálního pracovníka,Olomouc: Vydavatelství UP, 2008,
s. 17 – 27, ISBN: 978-80-244-1991-6.
MICHALÍK, J., HORÁKOVÁ,D., Human and civil rights
of persóna with disabaility int the Czech Republic at the
beginning of the 21 st centruy. Possibilities and
limitations. In. 55 Annalex Academiae Paedagogicae
Cracoviensis, Studia Psychologica III., Krakov:
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008,
s. 135 – 142. ISSN: 1732-1085.
MICHALÍK, J., Nová právní úprava vzdělávání a
sociálních služeb a její dopad ve speciálně pedagogické
praxi. In. Sborník IX. Mezinárodní konference „Speciální
pedagogika ve světle legislativních změn“. Olomouc:
Vydavatelství UP, 11 – 12.3. 2008.ISBN:
MICHALÍK, J. Smluvní vztahy v sociálních službách.
VCIZP: Olomouc, 2008, ISBN: 978-80-903658-1-7.
MICHALÍK, J. a kol. Poradenství uživatelům sociálních
služeb. VCIZP: Olomouc, 2008, 144 s. ISBN: 978-80903658-2-7.
MICHALÍK, J. Dokumentace o poskytování sociální
služby – souvislosti a problémy jednoho standardu kvality
v sociálních službách, In Sociální práce, roč. 8,č.2, s.49 –
59, ISSN: 1213-6204.
MICHALÍK, J. RŮŽIČKOVÁ, V. Erfahrungen mit der
neuen schulischen Legislative im Bereich der integrierten
Ausbildung der Schüler mit besonderen Bedürfnissen. In
Integration im vierten Jahrzehnt. Bulaný und
Perspektiven.Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt,
2009, ISBN.978-3-7815-1662-5. s. 229 – 235.

Člen komise VVZPO pro vzdělávání, člen komise Českého
statistického úřadu, člen správní rady soukromé školy Integra
Vsetín, vedoucí právní poradny Centra pomoci
handicapovaným UP Olomouc, předseda občanského
sdružení rodin nevyléčitelně nemocných dětí, řešitel desítek
grantů, projektů v oblasti zdravotního postižení – např.
metodik celostátního projektu „Poradenství uživatelům
sociálních služeb“ .

Reference (dobrovolné)
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19. Seznam lektorů
Č.

Příjmení, jméno, titul

Předmět výuky + rozsah
(počet výukových hodin)

Podpis: souhlas
se zařazením do
týmu lektorů
daného
programu

1

Mgr. Martin Bednář,
Ph.D.

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II. (8 hodin)

Viz příloha 1

2

Mgr. Lucie Bicková

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

3

Mgr. Martina Chlápková

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

4

Mgr. Šárka Jelínková

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

5

Mgr. Martina Langerová

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

6

PaedDr. Petr Matuška,
Ph.D.

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

7

Mgr. Hana Mazalová

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

8

Mgr. Jana Musálková

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

9

JUDr. Petra Petrová

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

10

Antonín Plachý

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

11

PhDr. Ing. Jana Sladká
Ševčíková

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

12

Mgr. Martina Straková

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

13

PaedDr. Blanka
Veškrnová

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

14

Mgr. Karin Vráblová

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

15

Ing. Milena Tomášková,
DiS.

Sebehodnocení a sebereflexe
v sociálních službách II.(8 hodin)

Viz příloha 1

20. Lektoři (vypište pro každého lektora samostatnou tabulku):
Stanoveny jsou pouze povinné a minimální požadavky.
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Jméno, příjmení, tituly

Martin Bednář, Mgr., Ph.D.

Datum narození

5. 9.1966

Vzdělání

Postgraduální vysokoškolské, Ph.D.

Hlavní kvalifikace specializace

Sociální pracovník, VŠ učitel
Sociální politika, sociální služby

Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)
Profesní zkušenosti (zejména ve
vztahu k přednášenému tématu)
Délka praxe a její zaměření

Ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc, 13 let
Sociální pracovník, 12 let
ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc, 13 let
inspektor kvality sociálních služeb, 8 let
hodnotitel kvality sociálních služeb, lektor výcviků školení
kvality sociálních služeb, 6 let
odborný asistent CMTF UP Olomouc, sociální politika 5
let

Zkušenosti s lektorskou činností
(počet let / školících dnů)

Lektorská činnost pro VŠ, občanská sdružení vzdělávací
agentury :
přednášková činnost pro VŠ 1993 - dosud,
vzdělávací agentury a občanská sdružení 1994 – dosud
od roku 1993 lektorství vzdělávacích akcí pro pracovníky
z praxe, řádově ve stovkách, školící dny nelze spočítat
lektor inspektorů kvality

Kurz lektorských dovedností

VŠ pedagogické vzdělání, vč. Ph.D.

Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu

13

Publikační činnost

Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti,
získaná
ocenění apod.

 Bednář, M. Zvyšování kvality sociálních služeb. In:
Spravedlnost a služba. Olomouc: Caritas-VOŠs
Olomouc, 2006.
 Bednář, M. Úvod do standardů kvality sociálních
služeb. Sociální práce/Sociálna práca 2/2007. Brno:
ASVSP, 2007.
 Učební texty pro účastníky vzdělávacích akcí, např. v
publikaci Vzdělávání inspektorů kvality sociálních
služeb.
 Bednář, M. Kvalita podle zákona o sociálních službách.
In Spravedlnost a služba II. Olomouc: Caritas-VOŠs
Olomouc, 2008
 Bednář, M. To by měl slyšet náš pan ředitel…In
Katolický týdeník, příloha Perspektivy, ročník XIX, číslo
11, Praha: 2008, str. IV
 Bednář, M. Intuice nenahradí vzdělání a odbornost. In
Samaritán, ročník IV, číslo 1, Otrokovice: 2008
 Bednář, M. Úvod do kvality sociálních služeb. In
Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008
 Bednář, M. Provozní standardy. In Poznáním ke
kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008
 Bednář, M. Závěrečné shrnutí – metodika inspekce. In
Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008.
 Bednář, M. Plánované změny zákona o sociálních
službách a jeho výsledky. In Spravedlnost a služba III.
Olomouc: Caritas-VOŠs Olomouc, 2008
 Bednář, M. Personální standardy a profesní rozvoj
zaměstnanců. Sociální práce/Sociálna práca 4/2008.
Brno: ASVSP, 2008.
 Bednář, M. Social Services in the Czech Republic.
Observatory for the Development of Social Srervices in
Europe 2/2008. Frankfurt a. M.: Institute for Social
Work and Social Education, 2008
 Bednář, M. Důvěryhodná charita se poznat dá, říká
odborník on-line. Internetová on-line diskuse,
zpravodajský
server
Hospodářských
novin
http://domaci.ihned.cz/ 18.12.2008
 Bednář, M. Problematika etablování profese sociálních
pracovníků posun vpřed nezaznamenala. Sociální
práce/sociálna práca 3/2009. Brno. ASVSP, 2009
 Bednář, M. Rozvoj kvality v sociálních službách je
náročný a dlouhodobý proces
. Sociální
práce/sociálna práca 4/2009. Brno. ASVSP, 2009
 Bednář, M. Kvalita v sociálních službách, Sociální
služby – typologie. In Baštecká, B. a kol.
Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie.
Praha: Portál, 2009.
 Bednář, M., Palaščáková, D. ed. Spravedlnost a služba
IV. Olomouc: CARITAS -VOŠs Olomouc, 2010
Účast v projektech:
 Organizování a vedení vzdělávacích projektů v rámci
profesního vzdělávání (OPOK 2003 – 2004, ESF 2005
– 2007, 2010)
 Spoluautorství mezinárodních projektů hrazených
z fondů EU: Vzdělávací projekt pro pracovníky
zakládající sociální služby na Ukrajině (2000), v Srbsku
a Černé Hoře (2003 – 2004)
 Hodnocení a podpora kvality sociálních služeb v rámci
různých projektů – např. Slezská diakonie Český
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Těšín, Město Havlíčkův Brod, Diecézní charita
Ostravsko – opavská, Arcidiecézní charita Olomouc,
Asociace ústavů sociální péče ČR, Sdružení Česká
katolická charita
Aktivní působení ve významných institucích:
 Vědecká rada CMTF UP Olomouc
 Místopředseda Asociace vzdělavatelů v sociální práci
 Redakční rada časopisu Sociální práce/ Sociálna
práca
Reference (dobrovolné)
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Jméno, příjmení, tituly

Lucie Bicková, Mgr.

Datum narození

1.4.1970

Vzdělání

Zdravotně sociální fakulta - Jihočeská univerzita, České
Budějovice, magisterské studium

Hlavní kvalifikace

Sociální pracovnice

specializace

Ředitelka, sociální pracovnice, inspektorka, lektorka,
konzultantka

Současná pozice
Profesní zkušenosti
(zejména ve vztahu
k přednášenému tématu)

Délka praxe a její zaměření

Zkušenosti s lektorskou
činností

Kurz lektorských
dovedností
Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu

Praxe: celkem 12 let
Oblastní charita Třeboň: 10 let - senioři, osoby se zdravotním
postižením (pečovatelská služba, odlehčovací služba), osoby
v krizi, nezaměstnaní (občanská poradna), osoby závislé na
návykových látkách (K-centrum)
Speciální třída při Mateřské škole Sluníčko v Třeboni:
2 roky – děti se zdravotním postižením
Konzultace, vzdělávací podpora v pobytových zařízeních a
dalších sociálních službách: 4 roky - senioři, osoby
s mentálním, zdravotním, psychickým postižením aj.
 Lektor v projektech vyhlášených Úřadem práce
v Českých Budějovicích „Najdi si práci v Jihočeském
kraji“ a „Návrat do práce v Jihočeském kraji“, (2006 –
2007), témata: nezaměstnanost, orientace na trhu práce,
komunikační dovednosti
 Lektor, Agnes, o.s., Jelení 196/15, 118 00 Praha, (2007),
téma: standardy kvality sociálních služeb
 Lektor, konzultant, Národní vzdělávací fond, Cekas
o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha, (2006 – 2010),
téma: standardy kvality sociálních služeb, supervize
 Lektor, konzultant – OSVČ, (od 2008), téma: standardy
kvality sociálních služeb
 Lektor, Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51,
370 01 České Budějovice (2008 - 2009), téma: standardy
kvality
sociálních
služeb,
syndrom
vyhoření,
psychohygiena aj.
 Lektor, konzultant, Slezská diakonie, Na Nivách,
737 01Český Těšín, od 2009, téma: standardy kvality
sociálních služeb
 Lektor, NCO NZO Brno, Vinařská, 603 00 Brno, téma:
standardy kvality sociálních služeb, měkké dovednosti,
např. Syndrom vyhoření, Stres a zvládání zátěžových
situací, Supervize
 Výcvik: Odborná případová supervize, 2009 – 2011,
rozsah 270 h, Remedium Praha, o.s.
 Kurz Vzdělávání lektorů a konzultantů: Profesní
poradenství pro nezaměstnané, 2006 – 2007, rozsah 120
h, Jihočeská rozvojová, o.p.s.
 Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb, 2007,
rozsah 127 h
 Kurz „Asistent pro standardy kvality služeb v Jihočeském
kraji“, 2005 – 2006, rozsah 120h, Jihočeská rozvojová,
o.p.s.
 Kurz „Konzultant pro standardy kvality služeb
v Jihočeském kraji“, 2005 – 2006, rozsah 60 h, Jihočeská
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Publikační činnost

Jiné
Reference (dobrovolné)

rozvojová, o.p.s.
Příspěvek do knihy Pečovatelská služba v České
republice, vydala APSS ČR, 2010
 Článek v Odborném časopisu Sociální služby, ročník: XII.
srpen – září 2010
Členka Sociální komise při Městském úřadě v Třeboni
Bývalá členka Canisterapeutického sdružení Hafík
Členka Řídící skupiny v komunitním plávání 2010 v Třeboni
PhDr. Irena Tomešová, Národní vzdělávací fond, Cekas
o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha
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Jméno, příjmení, tituly

Martina Chlápková Mgr.

Datum narození

7.10.1966

Vzdělání

Vš Pdf University Palackého Olomouc, speciální
pedagogika + 11 let praxe v sociálních službách

Hlavní kvalifikace

Speciální pedagog, manažer v sociálních službách

specializace

Registrovaný inspektor kvality sociálních služeb (2005)

Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

Vedoucí oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín, Slezská
diakonie

Profesní zkušenosti
(zejména ve vztahu
k přednášenému tématu)
Délka praxe a její zaměření

11 let praxe v pozici manažera v sociálních službách
5 let přímá práce s cílovou skupinou lidí s mentálním a
kombinovaným postižením (denní stacionář, chráněné
bydlení)
případová supervize pro osoby s mentálním postižením –
10 let
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Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících
dnů)

Aktivní lektorování v oblasti sociálních služeb 8 let,
průměrný počet hodin lektorovaných za rok: 80 hod.


lektor NVF o.p.s. – CEKAS



lektor INSTAND o.s., institut pro podporu
vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách



lektor Slezská diakonie

školená témata :
-

standardy

kvality

sociálních

služeb

a

jejich

zavádění do praxe služby
-

inspekce kvality ss, příprava na inspekci

-

ochrana práv uživatelů sociální služby

-

základní prohlášení organizace ( standard č.1)

-

individuální plánování a jednání se zájemcem o
službu

cílové skupiny: pracovníci v sociálních službách, sociální
pracovníci,

management

v pobytových

službách

pro

seniory, osoby se ZP
CEKAS, NVF, o.p.s.; www.cekas.cz; PhDr. Irena Tomešová
INSTAND, o.s. http://www.instand.cz , PhDr. Jaroslava
Sýkorová

Kurz lektorských
dovedností

Kurz lektorských dovedností MPSV 2008, lektor inspektorů
registrovaných MPSV

Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu

Publikační činnost
Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.



Člen pracovní skupiny pro kvalitu sociálních služeb
při KÚ Moravskoslezského kraje



Externí odborník Moravskoslezského kraje pro
transformaci sociálních služeb

Reference (dobrovolné)
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Jméno, příjmení, tituly

Šárka Jelínková, Mgr.

Datum narození

24.1.1968

Vzdělání
Hlavní kvalifikace specializace
Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)
Profesní zkušenosti (zejména
ve vztahu k přednášenému
tématu)
Délka praxe a její zaměření

Pedagogická fakulta UP v Olomouci – obor vychovatelství
Státní zkouška z pedagogiky, psychologie, tělovýchovné
zájmové činnosti
V současné době na rodičovská dovolená, před nástupem na
RD – vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením
Barborka v Kroměříži – počet let na uvedené pozici – 8 let
Ze své profese mám 22 let zkušeností s prací s osobami
s mentálním postižením. Pracovala jsem na pozici vychovatelky,
vedoucí vychovatelky, vedoucí domova. V rámci svého
zaměstnání jsem pomáhala se zaváděním standardů kvality
v Sociálních službách města Kroměříže.
Vedení a oponentura absolventských prací při VOŠ a SPgŠ
v Kroměříži v letech 2002 – 2004. Vedení diplomových prací při
katedře Sociální pedagogiky MU v Brně od roku 2002 dosud.

Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících
dnů)

Lektorská činnost v oblasti Sociální práce a předmětu
Management a řízení mimoškolských institucí při katedře Sociální
pedagogiky MU v Brně od roku 2002 – dosud.

Kurz lektorských dovedností
Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu
Publikační činnost
Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.

Specializovaný odborník – inspektor kvality sociálních služeb – od
roku 2008.
V roce 1992 šestitýdenní pracovní stáž v Rakousku, v organizaci
Lebenshilfe
V letech 2006 – 2007 zapojení do projektu „Podpora sociální
integrace osob se zdravotním postižením v kroměřížském
regionu" jako spolutvůrce projektu a při samotné realizaci jako
vedoucí pracovní supiny.

Reference (dobrovolné)
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Jméno, příjmení, tituly
Datum narození

Martina Langerová, Mgr.
2.7.1967

Vzdělání

Univerzita Palackého, Olomouc, Filozofická fakulta, obor:
sociologie – francouzština

Hlavní kvalifikace

Sociolog

specializace

Současná pozice (počet let

OSVČ – v oblasti vzdělávání

v současném zaměstnání)

Profesní zkušenosti
(zejména ve vztahu
k přednášenému tématu)
Délka praxe a její zaměření

1986 – 1987 účetní, Služba družstvo invalidů
1996 – 1998 asistent pro sociální projekty, Arcidiecézní
charita Olomouc, Křížkovského 6
1997 – 2004vedoucí odborný pracovník v sekci osobní
asistence, spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Holečkova 9
(řízení osobních asistentů)
2004 – 2005projektový

manažer,

vedoucí

projektu

Zavádění standardů konzultačním procesem, Arcidiecézní
charita Olomouc, Křížkovského 6,
2005 – dosudOSVČ, podpora organizací při zavádění
Národních standardů kvality sociálních služeb
2005 – dosudsupervizor

organizací

poskytující

služby

11 řízení v sociálních službách, poradenství
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sociální

Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících

1996-1997

externí výuka na VOŠ sociální Caritas,
Olomouc, Křížkovského 6, výuka sociologie a
sociální patologie

1999-2000

externí výuka na VOŠ sociální Caritas,
Olomouc, Křížkovského 6, výuka volitelného
předmětu Sociální práce se zdravotně
postiženými

1999 - dosud

externí výuka na VOŠ sociální a teologická,
Olomouc, Blažejské nám. 9, výuka předmětu
Sociální práce se zdravotně postiženými a
vedení absolventských prací

2000 - 2002

externí výuka na Ostravské univerzitě,
Dvořákova 7, Ostrava, Fakulta zdravotně
sociální, výuka předmětu Sociální práce se
zdravotně postiženými

2004

Projekt modulového vzdělávání v oblasti
standardů kvality sociálních služeb Opok 2003
Střediska distančního vzdělávání Filozofické
fakulty Univerzity Palackého
externí výuka na Caritas VOŠ sociální,
Olomouc, Křížkovského 6, výuka sociologie,
supervize studentů denního studia 3. ročníků a
dálkového studia 4. ročníku
lektorská činnost v rámci projektu Cesta ke
kvalitě Charity Vsetín
lektorská činnost v rámci projektu ČAPS
Vzdělávání pracovníků sociální péče

dnů)

2005 – 2006

2006
2006 - 2007

2006 – 2007 lektorská činnost v rámci projektu v rámci
projektu Q Ostrava „Zvyšování kvality sociálních služeb –
národní standardy kvality“
2010

„Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se
zaměřením
na
osobní
asistenci
a
pečovatelskou službu u osob s tělesným nebo
kombinovaným postižením“ č. akreditace
MPSV 2009/695 - PK

Kurz lektorských
dovedností
Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu

Univerzita Palackého Olomouc (1992-1998)
Sociologie, francouzština
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Publikační činnost

Spolupráce na Zavádění standardů kvality sociálních služeb
do praxe, Průvodci poskytovatele, MPSV, Praha 2002
oponentský posudek
Spolupráce na Standardy kvality sociálních služeb, Výkladový
sborník pro poskytovatele, MPSV, Praha 2008

Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.

Účast na projektech:
1997 – 2004
„Rozvoj služeb vozíčkářů“ projekt osobní
asistence spolku Trendu vozíčkářů
1999
„Přilož ruce k dílu“ – projekt spolku Trend
vozíčkářů podporující lidi se specifickými
potřebami, aby definovali své potřeby ve svém
prostředí z hlediska svých specifik
2000 - dosud Člen redakční rady Internetporadny – projekt
o.s. Internetporadna sloužící osobám se
specifickými potřebami, poradenství pomocí
internetu
2000 - 2003
člen lokální referenční skupiny pro modul
„Rozvoj kvality sociálních služeb“, který byl
součástí česko britského projektu „Podpora
MPSV při reformě sociálních služeb“
realizován
v Olomouci,
rovněž
vedoucí
pracovní skupiny Osobní asistence v rámci
téhož projektu
2003
„Nebojme se klotových rukávů“ podpora
uživatelů v každodenním kontaktu s úředníky
„Spolek Trend vozíčkářů a standardy kvality“
práce na metodice osobní asistence ve spolku
Trend vozíčkářů
„Školím, školíš, školíme“ supervize, školení
pracovníků (osobních asistentů a odborných
pracovníků ve spolupráci s externími školiteli a
supervizory Mgr. L. Smékalem a Mgr. K.
Staňkovou)
2004
Podpora Ligy za práva vozíčkářů Brno při
zavádění standardů kvality sociálních služeb
2006
Konzultační činnost v rámci projektu OP RLZ
Jihomoravského kraje „Vzdělávání pracovníků
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
v Jihomoravském
kraji“
–
konzultace
k sebehodnocení
2006 - 2007
konzultace Standardů kvality sociálních služeb
v rámci aktivity „Zavádění a rozvoj kvality
sociálních služeb v zařízeních sociálních
služeb v Armádě spásy“

Reference (dobrovolné)
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Jméno, příjmení, tituly

Petr Matuška, PaedDr., Ph.D.

Datum narození

03. 07. 1960

Vzdělání

1984 - Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor
Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
1987 – Rigorózní zkouška na PdF UP v Olomouci
(PaedDr.)
1999 – Rigorózní zkouška na PdF UP v Olomouci
(Ph.D)
2001-2 – Výcvik hodnotitelů kvality a inspektorů kvality
sociálních služeb
2002-3 – Postgraduální kurz „Supervize v sociální práci“
Katedry sociální práce FF UP Praha

Hlavní kvalifikace specializace
Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

Speciální pedagog, hodnotitel kvality sociálních
služeb
Ředitel – Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní
Hejčínská 28, 779 00 Olomouc (15 let)

Profesní zkušenosti (zejména ve
vztahu k přednášenému tématu)

Délka praxe a její zaměření

Pedagogická fakulta UP v Olomouci – externí
učitel (7 let, dosud)
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci – externí učitel (3
roky)
Caritas VOŠ sociální Olomouc – externí učitel (9 let)
Vzdělávací středisko Caritas VOŠ sociální Olomouc (5
let, dosud)
Kancelář veřejného
spolupracovník (1 rok)

ochránce

práv

–

externí

Pomocná škola a SPC pro mentálně postižené –
pověřen řízením (1 rok)
Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. – ředitel (15 let,
dosud)
Základní škola internátní a SPC pro děti s vadami řeči –
zástupce ředitele (3 roky)
Pedagogická fakulta UP v Olomouci – odborný asistent
(5 let)
Zvláštní škola internátní, Litovel – učitel (2 roky)
Zvláštní škola internátní, Olomouc – vychovatel (1 rok)
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Zkušenosti s lektorskou činností
(počet let / školících dnů)

Lektor vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb
Supervizor inspektorů kvality sociálních služeb
Lektor Vzdělávacího střediska Caritas VOŠ
Lektor CEKAS (NVF ČR)
Lektor Instand, o.s.
Lektor Slezské diakonie
Lektor Arcidiecíézní charity Olomouc
Lektor
vedoucích
zaměstnanců
poskytovatelů sociálních služeb

Kurz lektorských dovedností
Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu

Pedagogické vzdělání na VŠ
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a

pracovníků

Publikační činnost

Matuška, Petr. Nový objekt Oddělení celoročního pobytu
pro dospělé Domov ÚSP Klíč. Sociální politika 24. 1998,
č. 9 s. 21.
Matuška, Petr. Několik poznámek k transformaci
sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením.
Sociální práce 1999, č. 3.
Matuška, Petr. Výzva k diskuzi ke „koncepci výstavby
rezidenčních služeb“, aneb několik poznámek
k transformaci sociálních služeb. Zpravodaj Asociace
ústavů sociální péče České republiky. II. 2000, č. 3.
Matuška, Petr. Hodnocení kvality sociálních služeb.
Zpravodaj Asociace ústavů sociální péče České
republiky IV. 2002, č. 3.
Matuška, Petr. Kvalita v sociálních službách. In. Sborník
z konference Transformace sociálních služeb – cesta
k základním lidským hodnotám. Olomouc, 2002
Matuška, Petr. Chráněné bydlení v Olomouci In. Sborník
z konference Perspektivy chráněného bydlení pro
zdravotně postižené. Plzeň, 2002
Matuška, Petr. Potřeba transformace sociálních služeb.
In. IV. Mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2004, s. 317-324.
ISBN 80-224-0770-1
Koldinská, Jindra. Matuška, Petr. Miler, Jiří, Sýkorová,
Jaroslava. Standardy kvality sociálních služeb
Královehradeckého
kraje.
Hradec
Králové:
Královéhradecký kraj, 2004
Boháčková, Karla. Matuška, Petr. 9. kongres E.D.E.
Zpravodaj Asociace ústavů sociální péče České
republiky. VII. 2005, č. 3. ISSN 1801-3112
Matuška, Petr. Chráněné bydlení v Olomouci In. Sborník
z konference Podporované bydlení – nová dimenze
péče. Praha, 2006
Matuška, Petr. Jednání se zájemcem o sociální službu.
Sociální práce. 2007, č. 4. ISSN 1213-6204
Matuška, Petr. Petrová, Petra. Haicl, Martin. Plachý,
Antonín. Klíma, Petr. Dokumentace o poskytování
sociální služby. In. Standardy kvality sociálních služeb –
Výkladový sborník pro poskytovatele. Praha, MPSV
2008
Filipková, Zuzana. Matuška, Petr. Zavádění přístupu
zaměřeného na uživatele kvality sociálních služeb pro
osoby s postižením. 17. Evropská konference
o sociálních službách Kvalita a výkon v sociálních
službách v Evropě – lepší výsledky pro lidi. Praha, 2009
Matuška,
inspekce
zajištění,
dimenzia
2010.

Jiné

Petr. První zkušenosti z procesu zavádění
kvality sociálních služeb v ČR jako nástroje
ověřování a zvyšování jejich kvality. Etická
štandardizácie sociálnych služeb. Prešov,

2003-04 – Charita Olomouc, Projekt PONIV – přeprava
osob na invalidních vozících – supervizor projektu
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Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční

zkušenosti,

ocenění apod.

získaná

2004 – Podpora zavádění standardů v soc. službách ve
Slezské diakonii (MPSV ČR) – supervizor projektu,
konzultant
2004-05 – Projekt Charitní dům Samaritán – pomoc
mužům bez domova, pomoc ženám bez domova,
supervizor projektu
2005 – Zavádění standardů a modelů EFQM pro
zajištění kvality služeb v zařízeních Slezské diakonie
(Phare 2003 RLZ) – supervizor projektu, konzultant
2005-06 – Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR, Program zavádění specifického vzdělávacího
programu pro pracovníky v sociálních službách (Phare
2003 RLZ) – konzultant
2006-07 – Projekt Azylový dům Samaritán – integrace
osob bez přístřeší na Olomouci (ESF) - supervizor
projektu
2006-07 - Vzdělávání pracovníků Slezské diakonie
v naplňování standardů kvality (ESF) – supervizor
projektu, konzultant
2006-07 – Statutární město Ostrava, Zvyšování kvality
soc. služeb na území statutárního města Ostravy (ESF)
– supervizor projektu, konzultant
2009-dosud – Systém řízení kvality ve Slezské diakonii
– supervizor projektu, konzultant
2001-2007 – prezident
sociálních služeb ČR

Asociace

poskytovatelů

2001-dosud – člen Oborové rady pro doktorský studijní
program – obor speciální pedagogika PdF UP Olomouc
2005-2007 – místopředseda Komise MPSV pro rozvoj
sociálních služeb
2005-dosud – člen Asociace hodnotitelů NSQ
2007-2008 – ředitel sekce sociálních služeb Unie
zaměstnavatelských svazů ČR
2007 – člen Expertní pracovní skupin MPSV pro tvorbu
metodiky druhových standardů kvality sociálních služeb
2008-dosud – poradce prezidenta UZS ČR pro oblast
sociálních služeb
Reference (dobrovolné)
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Jméno, příjmení, tituly

Mgr. Hana Mazalová

Datum narození

26.2.1963

Vzdělání

Vysokoškolské, PdF UP Olomouc

Hlavní kvalifikace specializace
Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

Speciální pedagog
vedoucí výchovně vzdělávací práce v zařízení Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková
organizace - 10 let

Profesní zkušenosti (zejména
ve vztahu k přednášenému
tématu)
Délka praxe a její zaměření

2000 - doposud - Vincentinum –poskytovatel sociálních služeb
Šternberk - vedoucí výchovně vzdělávací práce
1996 – 2000 - Speciální školy DC 90, s.r.o. Olomouc
ředitelka školy a jednatel s.r.o.
1986- 1996 - Zvláštní škola v Prostějově - učitelka
 2002 – 2006: Asociace občanských poraden Praha, auditor
kvality služeb poskytovaných v občanských poradnách,
vedoucí týmů hodnotitelů
 2004 – 2010: Podpora zavádění standardů v sociálních
službách ve Slezské diakonii, MPSV, ČR
 2003-2004: Zavádění standardů a modelu EFQM pro zajištění
kvality služeb v zařízeních Slezské diakonie, Phare 2003 RLZ.
 2005-2010: Zavádění standardů kvality v konzultačním
procesu pro zařízení Arcidiecézní charity Olomouc
 2005 – 2007 : Vzdělávání poskytovatelů – pracovníků přímé
péče v oblasti standardů kvality ve Středočeském kraji a kraji
Vysočina – OP RLZ

2005- 2010 : Hodnotitel Ceny Kvality v sociální péči vyhlášené
časopisem IKARIA

2006-2007 : Lektor projektu Q Ostrava „ Zvyšování kvality
sociálních služeb na území statutárního města Ostravy“

2006 – 2007 : Diecézní charita Brno – Projekt SOVa konzultant, lektor

2006 – 2010 : Provázení vybranými standardy kvality
sociálních služeb - projekt TRINITAS Opava

2006- 2007 : Vzdělávání pro pracovníky sociální služby –
Česká asociace pečovatelské služby – lektor

2008 – CEKAS Praha – Vzdělávání inspektorů Magistrátu hl.
Měst Prahy a Středočeského kraje

2007-2008 : „Zvyšování kvality sociálních služeb na území
statutárního města Ostravy“ – auditor

2008 - 2010– konzultační proces Slezské diakonie

2009 – 2010 audity kvality všech zařízení zřizovaných
MPSV

1.1.1
Kurz lektorských dovedností
Uveďte, u které

a jiné.
2001-2002: Výcvik hodnotitelů kvality a inspektorů kvality
sociálních služeb, zapsána do „Národního registru inspektorů
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organizace, ve kterém
roce, v jakém rozsahu

kvality sociálních služeb“
2002- 2009: průběžné vzdělávání inspektorů kvality, zapojení do
vzdělání lektorů inspektorů

Publikační činnost
Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.

Manažerské dovednosti – vzdělávací kurz VOŠ Caritas Olomouc
pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
články do odborných časopisů, např. Zpravodaj APSS a Sociální
péče, diskusní příspěvky k vystoupením na konferencích a
v médiích
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR – člen sekce
pedagogických pracovníků Olomouckého kraje
Olomoucký kraj – krajská komise komunitního plánování - služby
pro osoby se zdravotním postižením
atd.

Reference (dobrovolné)
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Jméno, příjmení, tituly

Jana Musálková, Mgr.

Datum narození

9.9.1976

Vzdělání

PdF UP Olomouc
program speciální pedagogika, obor učitelství pro zvláštní školy
a 1.stupeň speciálních základních škol

Hlavní kvalifikace specializace

Kvalifikace:

Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

-

obor speciální pedagogika

-

krizový pracovník, specializace v oblasti krizové intervence

-

Gestalt psychoterapie

-

Inspektorka kvality sociálních služeb od roku 2007
Současné zaměstnání:

-

Krizové centrum Ostrava (5 let), pozice metodik a krizový
pracovník

Profesní zkušenosti (zejména
ve vztahu k přednášenému
tématu)

od roku 2008 do současnosti čerpání rodičovské dovolené

Lektorování a konzultace tématicky zaměřené na standardy kvality
sociálních služeb, dle zakázky jednotlivých organizací či
pořadatelských institucí (př.:TRINITAS, o.s.; Národní vzdělávací
fond, o.p.s.).

Délka praxe a její zaměření
Inspektor kvality sociálních služeb od roku 2007.
Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících
dnů)

Lektorování
v příspěvkových
organizacích,
občanských
sdruženích, obecně prospěšných společnostech, a to ve fázi
zavádění či revize standardů kvality sociální služby v jednotlivých
organizacích.
Lektorování od roku 2007, v rozsahu cca 350 hodin.
Lektorování v oblasti krizové intervence pro pracovníky Charity
Ostrava, (rok 2007-2008, v rozsahu 3 dnů).

Kurz lektorských dovedností

-

Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu
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Publikační činnost
Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.

Od roku 2006 po založení občanského sdružení SK KONTAKT
OSTRAVA, pozice místopředsedkyně sdružení. (Sdružení se
zabývá plaváním handicapovaný osob).

Reference (dobrovolné)
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Jméno, příjmení, tituly

Petra Petrová, JUDr.

Datum narození

18. 9. 1976

Vzdělání

VŠ – Univerzita Komenského Bratislava, právnická fakulta
(2002)
Absolvent vzdělávacího programu „Vzdělávání inspektorů kvality
sociálních služeb“ (2007)

Hlavní kvalifikace specializace

Právník v oblasti sociálních služeb

Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

Právník odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského

Profesní zkušenosti (zejména
ve vztahu k přednášenému
tématu)

Právník v sociálních službách – 8 let

Délka praxe a její zaměření
Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících
dnů)

Kurz lektorských dovedností

kraje – 8 let

Zaměření na právní a metodickou pomoc zařízením sociálních
služeb pobytového typu

-

vyučující specializačního studia speciální pedagogiky
v rámci Kurzu speciální pedagogiky na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně (2004 – 2007)

-

2007 - 2008 – zpracování projektů ke vzdělávacím
programům pro sociální pracovníky a pro pracovníky
v sociálních službách v souladu se zákonem o sociálních
službách pro CC Systems, a.s. a lektorská účast na nich
sociálně právní minimum

-

2007 – 2008 - lektorská činnost v projektu VIA – vzdělávání
terénních sociálních pracovníků v oblasti právních aspektů
poskytování sociálních služeb (registrace poskytovatelů,
povinnosti poskytovatelů, odborná způsobilost zaměstnanců
v sociálních službách, standardy kvality se zaměřením na
ujednání se zájemcem, uzavírání smluv o poskytování
sociálních služeb a vedení dokumentace)

-

2007 – 2008 - člen odborného realizačního týmu pro
zpracování částí „Jednání se zájemcem o sociální službu a
smlouva o poskytování sociální služby“ a „Dokumentace o
poskytování sociální služby“ k výkladovému slovníku pro
poskytovatele sociálních služeb v rámci projektu „Vzdělávání
v zavádění standardů kvality sociálních služeb“, vč.
diskusního setkání

Jihomoravský kraj – Krajský úřad 2005, rozsah 16 h.

Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu

32

Publikační činnost

2008 – Standardy kvality sociálních služeb, Výkladový slovník pro
poskytovatele, MPSV, část - „Jednání se zájemcem o sociální
službu a smlouva o poskytování sociální služby“ a „Dokumentace
o poskytování sociální služby“

Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.
Reference (dobrovolné)
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Jméno, příjmení, tituly
Datum narození
Vzdělání
Hlavní kvalifikace
specializace

Antonín Plachý
10.3.1956
Středoškolské s maturitou
Soustřeďuji se v rámci konzultací a inspekcí na osoby bez
přístřeší, domovy pro seniory a další pobytová zařízení

Profesní zkušenosti (vypište)

Pracuji jako ředitel azylového domu (4x) od roku 1992.
Od roku 2010 metodika kvality sociální práce v Armádě
spásy
Ředitel AD, konzultace, inspekce,

Délka praxe a její zaměření

18 let v sociálních službách

Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících

Pět let, semináře převážně na individuální plánování, práva
uživatelů, vzdávání nových inspektorů apod.

dnů)

Kurz lektorských
dovedností

Kurz lektorských dovedností EuroProfis 2008

Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu

Publikační činnost

Standardy kvality sociálních služeb Výkladový sborník pro
poskytovatele, vydalo MPSV, říjen 2008
Příklady nejlepší praxe v boji proti bezdomovectví, vydala
FEANTSA, S.A.D. Naděje, Armáda spásy, Praha 2003

Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.

Reference (dobrovolné)

Zakládající člen S.A.D., vedoucí pracovní skupiny o kvalitě
na MSK, projekty o bezdomovectví
V roce 2000 jsem byl oceněn Výborem dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu a GŘ
Vězeňské služby Plaketou Vězeňské služby II. stupně za
spolupráci.
V roce 2010 jsem obdržel plaketu „Uznání za mimořádné
zásluhy“ z mezinárodního ústředí Armády spásy za
zvyšování kvality v sociálních službách.
PhDr. Jaroslava Sýkorová, EuroProfis
Mgr. Michal Potocký, KÚ MSK
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Mgr. Pavla Vopeláková, Armáda spásy Praha
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Jméno, příjmení, tituly

Jana Sladká Ševčíková, PhDr., Ing.

Datum narození

18. května 1968 v Brně

Vzdělání

1988 – 1991
FS VUT Brno
Ekonomika a řízení strojírenské výroby



Absolutorium červen 1991

2005
PdF MU
Rigorózní zkouška „Vliv rodinné výchovy na vznik poruch příjmu
potravy“, katedra Rodinné výchovy



Absolutorium březen 2005

2007
MPSV ČR
Absolventka vzdělávacího kurzu Specializovaný odborník –
Inspektor kvality sociálních služeb MPSV ČR

 Absolutorium březen 2007

Hlavní kvalifikace specializace
Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

-

Procesní management

-

ekonomika, finanční řízení

-

NNO

-

psychologie, sociální práce

-

Standardy kvality sociálních služeb
V sociální oblasti působí od roku 2002 - v současné pozici od
roku 2002 jako předsedkyně Rady sdružení a výkonná
ředitelka Občanského sdružení Anabell

Profesní zkušenosti (zejména
ve vztahu k přednášenému
tématu)

Od roku 1991 do 2002 a v roce 2005 v ČT, Televizním studiu Brno
jako vedoucí výroby Televizního studia

Délka praxe a její zaměření

Od roku 2002 jako předsedkyně Rady sdružení a výkonná
ředitelka organizace, působící v sociálních a zdravotnických
službách.
Od roku 2007 certifikovaná inspektorka kvality sociálních služeb.
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Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících
dnů)

Od roku 2002 rozsáhlá lektorská činnost pro uvedené organizace
jako:
 odborný poradce serveru www.internetporadna.cz
 lektorka pro Hartmann Akademie (semináře „Fundraising pro
neziskové organizace, působící v sociální oblasti“ a „Public
relations v neziskovém sektoru“, „Standardy kvality sociálních
služeb“),
 lektorka pro Marlin, s.r.o. (Standardy kvality sociálních služeb
a inspekce poskytování sociálních služeb, sociálně právní
vymezení poskytovatelů sociálních služeb od 2007),
 lektorka pro Modrou linku o. s. Brno (Standardy kvality
sociálních služeb),
 lektorka a konzultantka (audity, metodické podpory) pro
Slezskou diakonii (Standardy kvality sociálních služeb),
 lektorka pro Neziskovky.cz (Standardy kvality sociálních
služeb, Komunikace s klientem v poradenství, Konflikty
v pracovním týmu),
 lektorka pro Magistrát města Brna,
 konzultantka pro město Velké Bílovice, Blansko, Boskovice,
aj.
 lektorka ve vlastní organizaci (Občanské sdružení Anabell)
v oblasti problematiky poruch příjmu potravy

Kurz lektorských dovedností
Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu
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Publikační činnost

Nesouvisející s problematikou Standardů kvality sociálních služeb.







Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.
Reference (dobrovolné)









kniha „Z deníku bulimičky“, nakladatelství Portál 2003
předmluva ke knize „Rozlučte se s bulimií“, nakladatelství
ERA 2003
spolupráce na brožurce „Diety při mentální anorexii a bulimii“,
nakladatelství Sdružení MAC 2003
brožurka „Manuál pro rodiče – Poruchy příjmu potravy“, ZÚ se
sídlem v Brně 2004, reedice 2005 a 2007
spoluautorka knihy „Život ti může nabídnout víc“,
nakladatelství ERA a O. s. Anabell, 2007
výukový CD-ROM „Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy od A
do Zet“, rigorózní práce PdF MU Brno, 2005; reedice © O. s.
Anabell, 2007

spolupráce se Zdravotním ústavem se sídlem v Brně na
vlastním autorském projektu „Anorexie, bulimie – dvě hluboké
propasti“ s podporou MZ ČR (2004 až 2007)
autorka 6 projektů financovaných z EU zdrojů (realizace
Občanské sdružení Anabell v letech 2005 až dosud)
aktivní účast při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb
města Brna (skupina osob s duševním onemocněním)
Mgr. Kristýna Mlejnková, PhD., ThDr. Markéta Holečková,
MPSV, odbor sociálních služeb, Na poříčním právu 1, Praha,
tel.: 221 922 471
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D., vedoucí katedry
Rodinné výchovy PdF MU Brno, telefon 774 172 023
PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka O. s. Práh, telefon
721 538 611
Mgr. Ivana Draholová, vedoucí koordinátorka projektu BrnoZdravé město, Magistrát města Brna, telefon 542 173 075
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Jméno, příjmení, tituly

Martina Straková, Mgr. et. Mgr., Bc.

Datum narození

25. 4. 1972

Vzdělání

Hlavní kvalifikace specializace
Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

Profesní zkušenosti (zejména ve
vztahu k přednášenému tématu)
Délka praxe a její zaměření

Vysokoškolské; PdF UP Olomouc, katedra psychologie, obor
pedagogika – sociální práce; PdF UP Olomouc, katedra
pedagogiky, obor – výchova dětí a mládeže v domě mimo
vyučování; PdF UP Olomouc, katedra pedagogiky, obor –
ekologická výchova.
Sociální práce; specializace – metodik, práce s lidmi s problémy
v komunikaci a sociálním chování.
Vedoucí výchovně vzdělávací práce a metodik zařízení – Nové
Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p. o., Nové Zámky u
Litovle č. 2, 784 01 Litovel (6 let). Aktuálně – na mateřské
dovolené.
2010 – dosud: audity kvality pro organizaci Čtyřlístek – Ostrava;
audity kvality pro Charitu (Opavsko – Krnovská); audity kvality
pro DpS Korýtko (Ostrava – Zábřeh) aj.
2008 – dosud: role externího odborníka v procesu naplňování SQ
u poskytovatelů sociálních služeb, např. Domov pro seniory
Korýtko, Ostrava – Zábřeh; Azylový dům pro matky s dětmi,
Terénní sociální služby, o.p.s. Vsetín; Domov pro seniory Frýdland
nad Ostravicí; Jitro – sdružení rodičů a přátel postižených dětí,
Olomouc; Domov se zvláštním režimem, Ostrava – Zábřeh; Denní
stacionář Kopretina, Kopřivnice; Centrum pracovní výchovy,
Ostrava – Vítkovice aj.
2007 – dosud: role externího specializovaného odborníka pro KÚ
Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Kraje Vysočina,
Jihomoravského kraje při inspekcích sociálních služeb (cca 24
IQSS).
2007 – 2008: Projekt MPSV: „Vzdělávání inspektorů sociálních
služeb – krajských úředníků“ (role – lektor teoretické části, lektor
praktické části vzdělávání).
2007 – dosud: WDA poradenství, Praha – role – konzultant, lektor;
témata: SQSS, Z č. 108/2006 Sb., IQSS, metody sociální práce,
metody a možnosti práce s uživateli sociálních služeb – okruh
osob – lidé s problémy v komunikaci, lidé s mentálním postižením,
senioři.
2006 – dosud: konzultant, lektor; témata: SQSS, Z č. 108/2006
Sb., IQSS, metody sociální práce, metody a možnosti práce
s uživateli sociálních služeb – okruh osob – lidé s problémy
v komunikaci, lidé s mentálním postižením, senioři. Konkrétní
poskytovatelé sociálních služeb: např. Bb kontakt – Praha,
Poradna pro oběti nacismu – Praha aj.
2006 – 2007: Projekt: „Zavádění a rozvoj kvality sociálních služeb
v zařízeních Slezské diakonie formou vlastního posouzení
s podporou externích konzultací“ - následné konzultace,
konzultace v dalších zařízení SD, konzultace k rozvojovým plánům
poskytovatelů sociálních služeb (role – konzultant, vedoucí
konzultačního týmu).
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2006 – srpen 2007: Projekt: „Zvyšování kvality sociálních služeb
na území statutárního města Ostravy“ Q Ostrava – Modul S1 –
S 12. (role - příprava učebních materiálů pro lektory projektu /viz
moduly/ – lektor, vedoucí konzultačních týmů).
2006 – 2007: Projekt MPSV: „Vzdělávání inspektorů kvality
sociálních služeb“ (role – kmenový lektor, lektor, spolupracovník
při vytváření a ověřování metodiky inspekcí kvality sociálních
služeb).
2005 Projekt: „Zavádění standardů kvality sociálních služeb v o. s.
Svítání Pardubice“ (role – lektor, konzultant).
2004 – 2007: NVF, Středisko celoživotního vzdělávání při o. s. „Za
důstojné stáří“, ICN, o.p.s. (role – lektor, konzultant).
2004 – 2006: NVF (role hodnotitel a supervizor v programu SWIF
– program Phare 2003.
2004 – 2005: MPSV – projekt „Dobrovolné inspekce kvality
sociálních služeb“ (role – inspektor kvality sociálních služeb –
pozice člen i vedoucí inspekčního týmu; supervizor „závěrečných
zpráv“ inspekčních týmů).
2003 – 2005: „Projekt zavádění standardů kvality v sociálních
službách v zařízeních Slezské Diakonie (role – konzultant).
2003 – 2005: Účast na hodnocení sociálních služeb – „Audity
kvality“ - Česká unie pro podporované zaměstnávání, Charita
Brno (role – hodnotitel (auditor) kvality sociálních služeb).
2002 – 2003: MPSV „Česko – britský projekt podpory reformy v
sociálních službách“ (role – inspektor kvality sociálních služeb –
pozice člen i vedoucí inspekčního týmu).
2001 Školení hodnotitelů kvality sociálních služeb (role –
hodnotitel (auditor) kvality sociálních služeb).
Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících
dnů)

Kurz lektorských dovedností

6 let (podrobnosti viz výše)

EuroProfis – rok 2007 v rozsahu 2 dnů

Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu
Publikační činnost
Jiné

Viz výše.

Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.
Reference (dobrovolné)

39

Jméno, příjmení, tituly

Blanka Veškrnová, PaedDr.

Datum narození

29.6.1960

Vzdělání

PdF MU Brno
učitelství SŠ – ČJ a literatura a ON
MPSV ČR – inspektor kvality sociálních
Management NNO,
-Management CHD,
v psychoterapii - 280h

Hlavní kvalifikace
specializace
Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)
Profesní zkušenosti
(vypište)
Délka praxe a její zaměření

služeb,
Výcvik

Manažer NNO
Předsedkyně a ředitelka občanského sdružení (11 let)

Učitelka základních a středních škol – 12 let
Pracovnice v sociálních službách 11 let. Specializace –
cílová skupina osob s duševním onemocněním
Ředitelka Sdružení Práh od r.1999 –dosud: registrované
služby – odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace,
centrum denních služeb, chráněné bydlení, podpora
samostatného bydlení, sociálně-terapeutické dílny
Inspektorka kvality MPSV ČR od r. 2005

Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících
dnů)
Kurz lektorských dovedností

23 let

Pedagogická fakulta MU Brno (10 semestrů)

Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu
Publikační činnost
Jiné

Předsedkyně Krajské rady humanitárních organizací

Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.

Členka koordinační skupiny komunitního plánování ve
městě Brně, koordinátorka pracovní skupiny osob
s duševním onemocněním
Členka České asociace pro psychické zdraví
Členka Asociace komunitních služeb péče o duševní
zdraví
Účast v projektech – Q Ostrava, Zavádění standardů
kvality
Diakonie
ČCE,
Slezské
diakonie,
Jihomoravského kraje...
Služba chráněného bydlení Sdružení Práh obdržela
v roce 2009 Cenu kvality

Reference (dobrovolné)
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Jméno, příjmení, tituly

Karin Vráblová, Mgr.

Datum narození

12. 6. 1974
-

Vzdělání

Hlavní kvalifikace specializace
Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

Profesní zkušenosti (zejména
ve vztahu k přednášenému
tématu)
Délka praxe a její zaměření

-

Kurz lektorských dovedností
Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu
Publikační činnost
Jiné
Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.
Reference (dobrovolné)

OSVČ
lektorská a konzultační činnost v oblasti zavádění standardů
kvality sociálních služeb
2,5 roků
odborné poradenství v oblasti poskytování sociálních služeb
(2,5 roků)
aktivní účast v inspekcích poskytování sociálních služeb (2
roky)
referent pro sociální služby (Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor sociálních věcí, 4,5 let)
(relevantní praxe)

1.1.2
Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících
dnů)

Ostravská univerzita, filozofická fakulta, studijní obor Sociální
práce s poradenským zaměřením
Slezská univerzita v Opavě, filozoficko-přírodovědecká
fakulta, studijní program Sociální politika a sociální práce
sociální práce s poradenským zaměřením
problematika kvality poskytování sociálních služeb

-

celkem 3,5 roků

-

-

-

účast v projektech zaměřených na zvyšování zaměstnanosti
formou odborného vzdělávání
aktivní účast v inspekcích poskytování sociálních služeb

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, předsedkyně Rady
sdružení a ředitelka O. s. Anabell
Alena Kostková, ředitelka Centra sociální pomoci, p. o.
Ing. Ludmila Lorencová, vedoucí odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
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Jméno, příjmení, tituly

Ing. Milena Tomášková, DiS.

Datum narození

27. 9. 1962

Vzdělání

Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1980 - 1985; titul. Ing.

CARITAS – VOŠ sociální Olomouc 1996 – 2000, titul DiS.
Hlavní kvalifikace specializace

12let praxe
Sociální pracovník

Současná pozice (počet let
v současném zaměstnání)

1. Manažer projektu, lektor, konzultant o.s. Instand (3 roky)
2. OSVČ – odborník podporující zvyšování kvality sociálních
služeb vyškolený v supervizních dovednostech (2 roky), inspektor
kvality sociálních služeb, lektor (5 let)

Profesní zkušenosti (zejména
ve vztahu k přednášenému
tématu)

12 let: 1,5 roku sociální pracovnice domu - penzionu pro
důchodce; 1,5 roku pracovní terapeutka a manažerka Fokusu
Turnov; 6 let ředitelka Zdravotně sociálních služeb Turnov, p.o.
zřízená městem Turnov; specializace – senioři;

Délka praxe a její zaměření
3 rok - lektor, projektový manažer o.s. Instand
2 roky – odborník podporující zvyšování kvality sociálních služeb
vyškolený v supervizích dovednostech
Zkušenosti s lektorskou
činností (počet let / školících
dnů)

Lektorská činnost: 5 let / cca 175 školících dnů

Od roku 2004:
konzultační činnost v sebehodnotících procesech v rámci projektů:
„Zavádění standardů a rozvoj kvality sociálních služeb
v Karlovarském kraji“
„Sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva v
Libereckém kraji“
„Podpora rozvoje kvality sociálních služeb v Pelhřimově“
Lektor v projektu ESF Vzdělávání inspektorů kvality sociálních
služeb

Lektor vzdělávacích agentur: Instant o.s., Edupol, VCVS ČR

Kurz lektorských dovedností
Uveďte, u které organizace, ve
kterém roce, v jakém rozsahu

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, Praha, 2006, 24
hodin
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Publikační činnost

Spolupráce na odborných publikacích:
“Zavádění standardů a rozvoj kvality sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb v Libereckém kraji“ – příklady
dobré praxe z domovů důchodců
„Kvalita péče o seniory, řízení kvality v dlouhodobé péči v ČR“
„Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást“

Jiné

Inspektorka kvality sociálních služeb v seznamu MPSV

Např. zapojení v poradních
orgánech, členství v profesních
organizacích, účast v projektech,
zahraniční zkušenosti, získaná
ocenění apod.

Projekty:
o Zavádění standardů kvality sociálních služeb v Karlovarském
kraji
o Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji
o Vzdělávání pracovníků v sociálních službách s cílem zvýšit
kvalitu a podpořit uplatnění uživatelů
o „Sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva
v Libereckém kraji“.
o „Podpora rozvoje kvality sociálních služeb v Pelhřimově“
o Vzděláním k vyšší odbornosti a kvality
o Vzděláním k pracovnímu zařazení pečovatel a osobní asistent
o Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná
součást
o

Reference (dobrovolné)

Vzdělání jako základ rozvoje sociálních služeb

Členka Asociace hodnotitelů NSQ
Mgr. Martin Bednář, PhD., PhDr. Jaroslava Sýkorová, JUDr.
Tatjana Kašlíková

Formulář 2B k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu za žadatele předkládá
(jméno a příjmení oprávněné osoby, tituly): Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Datum: ................................................

Podpis:.......................................................................
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2.C Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - Přílohy
Název žadatele:
Název vzdělávacího
programu:

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách II.

Č.

Přílohy

Vypište seznam příloh

1

Podepsaná prohlášení o
bezúhonnosti garanta a
lektorů a jejich souhlas
se zapojením do týmu
lektorů daného programu

Přiloženo

Pro jednotlivé osoby – souhlas
s výukou je možné uvádět ve
formuláři žádosti

2

Kopie dokladů o odborné
způsobilosti nebo
osvědčení o uznání
odborné kvalifikace
garanta a lektorů

Přiložena kopie dokladů o odborné
způsobilosti garanta a lektora

Pro jednotlivé osoby

3

Příklad evaluačního
dotazníku pro účastníky

4

Příklad učebního textu
Přiloženo
v tištěné i elektronické
formě ( v případě, že je uveden

Přiloženo

v žádosti)

5

Příklad osvědčení

Přiloženo

Minimální obsah osvědčení viz
Příloha č. 2.3

6

Doklad o zaplacení
správního poplatku Kopie

Přiloženo

výpisu z účtu

Seznam příloh k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu za žadatele předkládá:
(jméno a příjmení oprávněné osoby, tituly): Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Datum: ................................................ Podpis: ...........................................................
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