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Vzdělávání poradenských pracovníků  
 
 
CEKAS–NVF ve spolupráci se čtyřmi partnery – Asociací občanských poraden, Vida o. s., Asociací 
manželských a rodinných poradců a Asociací poraden pro zdravotně postižené – začal v srpnu 2006 
realizovat nový dvouletý projekt „Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků 
a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy“ v rámci  3. 
výzvy grantového schématu JPD 3 opatření 2.1.  
Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci a poskytovatelé sociálních 
služeb osobám ohrožených sociální exkluzí.  
 
Hlavním cílem projektu je vypracovat, pilotně ověřit a do praxe jednotlivých asociací zavést v České 
republice zatím neexistující systém profesního vzdělávání pracovníků a odborníků sociálního 
poradenství. Vytvoření vzdělávacího systému přispěje ke zvýšení kvalifikace a odbornosti pracovníků 
jednotlivých poraden a tím pomůže zlepšit kvalitu poskytovaných služeb pro skupiny ohrožené 
sociálním vyloučením (osoby se zdravotním postižením, osoby v krizových situacích, osoby sociálně  
hendikepované atd.) u zúčastněných organizací na území hl. m. Prahy.  
 
Vzdělávací systém bude koncipován tak, že definuje v základu pro všechny asociace společný 
vzdělávací modul, na který budou navazovat specializované nadstavbové kurzy pro jednotlivé typy 
poradenství. Rozlišení základní a nadstavbové úrovně umožní pracovníkům sociálního poradenství 
získat základní a pro všechny druhy poradenství společné kompetence a znalosti potřebné pro výkon 
poradenství. V nástavbové části vzdělávacího systému se pracovníci zaměří na získání 
specializovaných dovedností a znalostí z oblasti poradenství, potřebných pro práci s danou cílovou 
skupinou. Dvouúrovňový vzdělávací systém umožní poradenským pracovníkům volně kombinovat 
jednotlivé specializace a tak i snížit riziko odchodu vyškolených pracovníků mimo oblast poradenství.  
 
Webové stránky partnerů: 
www.cekas.cz
www.obcanske-poradny.cz
www.apzp.cz
www.vidacentrum.cz
www.amrp.cz
 
Co je CEKAS? 
Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS) vzniklo v lednu 2004 při Národním 
vzdělávacím fondu, o. p. s.. Hlavní motivací zakladatelů CEKAS bylo podpořit další využívání 
výsledků práce vzešlé za poslední léta z řady pilotních projektů, které Národní vzdělávací fond v 
oblasti rozvoje sociálních služeb realizoval nebo se jich účastnil jako partner. 
 
 
Kontaktní osoba pro média: Eva Bedrníčková, NVF o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel. 
602211891, 224 500 538,  bedrnickova@nvf.cz 
Více informací www.cekas.cz, www.nvf.cz 
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