ZÁKLADNÍ INFORMACE
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Poskytovatel vzdělávacího programu
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Číslo akreditace instituce: 2010/0874-I
Číslo akreditace programu: již brzy bude doplněno
Cíl vzdělávacího programu
Vzdělávací program je zaměřen na obecné odborné dovednosti a kompetence týkající se
každodenního výkonu práce sociálního pracovníka. Cílem je transfer znalostí a rozvoj dovedností
sociálním pracovníkům a vedoucím sociálním pracovníkům krajských/obecních úřadů a nestátních
neziskových organizací, čímž dojde ke zkvalitnění profesních kompetencí a dovedností sociálních
pracovníků, ke zvýšení kvality poskytování sociálních služeb, k posílení stability nestátních
neziskových organizací poskytujících sociální služby a v neposlední řadě taktéž dojde k navázání
spolupráce či rozvoji a posílení již stávající spolupráce mezi participujícími organizacemi a výměně
dobré praxe.
Program lze rozdělit na dvě pomyslné části:
a) Teoreticko-praktická část – blok úvod, psychosociální minimum, metody sociální práce,
manažersko-metodologické kompetence, návazné a rozšiřující dovednosti – každý modul
obsahuje část, která je teoretická – přednáška, ale obsahuje z velké míry i část, která je
praktická a má za cíl, co nejvíce osvětlit a procvičit danou oblast (cvičení, kazuistiky,
příklady dobré praxe, práce ve skupinách, diskuze a závěrečné shrnutí obsahu modulu)
b) Zkušenostně-zážitková část – blok workshopů, absolutorium praxe, tvorba eseje, která je
ryzí aplikací teorie do praxe a má za cíl co největší interiorizaci poznatků a dovedností
vzdělávacího programu
Detailní informace o obsahové struktuře programu.
Vzdělávací program byl sestaven na základě rozsáhlé analýzy v Pardubickém kraji, která proběhla
v roce 2010.
Stručný obsah
Úvod do studia
Psychosociální minimum
Metody sociální práce
Manažersko-metodologické kompetence
Návazné a rozšiřující dovednosti
Praktikum
Závěr studia
Celkový počet výukových hodin
Cílová skupina
Sociální pracovníci (dle § 111 Zákona)

4 výukové hodiny
20 výukových hodin
68 výukových hodin
84 výukových hodin
44 výukových hodin
48 výukových hodin
8 hodin
276 hodin

Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
Lektorský tým
Více informací naleznete na webových stránkách.
Forma vzdělávání
Prezenční
Termín vzdělávacího programu
Začátek kurzu – Září 2012
Ukončení kurzu – Březen 2014
Examinace – Duben 2014
Předání certifikátů – Květen 2014
Časový harmonogram
1x za měsíc 2 po sobě následující dny. Od 9.00 hod. do 16.15 hod.
Detailní časový harmonogram.
Místo konání: Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice, Studentská 84, Pardubice
Počet účastníků: max. 20 osob.
Ukončení vzdělávacího programu
Esej, písemný test, absolutorium praxe. Detailní informace o podmínkách ukončení kurzu.
Podmínky získání osvědčení
Účast na teoretické výuce – min. 70 %, účast min. na 3 workshopech, absolvování praxe – 2 dny
v NNO nebo sociálním odboru obecního-městského úřadu, závěrečný test – min. 70 % úspěšnost,
esej – odevzdání eseje, kladné hodnocení evaluátora, úhrada kurzovného. Detailní informace o
podmínkách získání osvědčení.
Cena kurzovného
CZK 32 500,-. Cena zahrnuje práci lektorů, písemné materiály, drobné občerstvení. Kurzovné je
osvobozeno od DPH. Kurzovné lze platit na 2 splátky. Pro více účastníků přihlášených ze stejné
vysílající instituce lze vyjednat slevu. Více informací o ceně kurzovného.
Uzávěrka přihlášek
Termín uzávěrky přihlášek dne 2. 7. 2012. Přihlášení prostřednictvím On-line přihlášky. Její přijetí
Vám následně potvrdíme e-mailem.

