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„Zajištění a zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ 

Číslo smlouvy: 2014/01348/OIEP/DSM 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

NABÍDKA AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník  
nabízí jednodenní akreditované vzdělávání v rozsahu 8 výukových hodin 
 

 vzdělávání je poskytováno zdarma – hrazeno ESF 

 pro účastníky zajištěno občerstvení 

 bezbariérový přístup zajištěn 

 v případě jiných specifických potřeb účastníka uveďte do závazné přihlášky 
 
 

„Komunikační dovednosti“ 
 
 

(akreditace MPSV ČR č. 2012/1068-PC/SP, o.s. Lipka) 
v rámci zakázky  

 
„Zajištění a zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb 

v Olomouckém kraji“ 
realizované prostřednictvím individuálního projektu 

„Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji“, 
reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.00/A9.00017 financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR 

prostřednictvím OP LZZ. 
 

 
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ 

 
 

Kdy: 30. 6. 2014 (09:00 – 16:30 hod) 
Kde: Zasedací místnost č. 320 Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 
Olomouc 
 
Kapacita: Maximálně 18 účastníků 
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ANOTACE 

 

Lektor: Mgr. Renata Čekalová 

 
Vzdělávání je určeno pro koordinátory/manažery, vedoucí pracovních skupin, členy 
organizačních skupin, ale i pro nové zájemce o komunitní plánování sociálních služeb. 

 

Základní dovednosti:  

Cíl: Cílem vzdělávacího programu je zvýšení kompetencí, prohloubení klíčových 
znalostí a dovedností pracovníků činných v sociálních službách při adekvátní 
komunikaci s uživateli, které jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní a úspěšné 
poskytování sociálních služeb, ale i pro vyjednávání v rámci procesů komunitního 
plánování.  

 

Obsah: Cílovými kompetencemi absolventů vzdělávacího programu je zvýšení jejich 
komunikačních dovedností: 

- prohloubení znalostí v oblasti typů a forem komunikace 

- poznání činitelů verbální a neverbální komunikace 

- rozpoznání produktivního a neproduktivního jednání a jeho vlivu na kvalitu 

služby, ale i na proces komunitního plánování sociálních služeb 

- identifikace dovedností pracovníka v sociálních službách 

- orientace ve způsobech komunikace 

 

 

Závazné přihlášky budou evidovány dle data doručení. 
Po naplnění kapacity bude příjem závazných přihlášek uzavřen. O naplnění kapacity 
bude dána informace na stránkách SRSS, o.p.s. Jeseník. Děkujeme za pochopení. 
 
 
Bc. Lenka Tichavská 
ředitelka 
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.  
Jeseník 
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