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Tisková zpráva
Projekt vzdělávání pracovníků v sociálních službách se slibně rozbíhá
Praha, 12. prosince 2008 – Již třetí měsíc realizuje Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních
službách při NVF (NVF-CEKAS) v partnerství s Českou asociací streetwork (www.streetwork.cz)
projekt Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce. Projekt je financován Evropským
sociálním fondem z Operačního programu Praha Adaptabilita a bude trvat 30 měsíců (do jara 2011). Je
určen pro čtyři skupiny pracovníků Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a Terénní
práce s působností v Hlavním městě Praze. Jde o:
• dobrovolníky,
• pracovníky v přímé péči,
• management,
• odborníky.
Hlavním cílem projektu je podpořit pracovníky v sociálních službách NZDM a Terénní práce
prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání (akreditovaných vzdělávacích programů) a konzultační
podpory při zavádění standardů kvality sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách). Všechny aktivity projektu budou směřovat ke zvýšení motivace stávajících pracovníků
NZDM a Terénní práce k dalšímu setrvání v sociálních službách.
Obsahové zaměření projektu navazuje na výstupy tříletého vzdělávacího projektu, který provedla
Česká asociace streetwork v partnerství s NVF-CEKAS. V rámci projektu jsme vytvořili, akreditovali
a pilotně ověřili tři vzdělávací programy: pro začínající pracovníky, pokročilé pracovníky, a
supervizory v NZDM a Terénní práci. Vzdělávací programy absolvovalo 213 osob. Na základě
pozitivních ohlasů účastníků kurzů a zájmu o pokračování obdobně zaměřených aktivit jsme připravili
i tento navazující projekt.
V rámci projektu budou inovovány již akreditované vzdělávací programy a zároveň budou vytvořeny
vzdělávací programy nové, specificky zaměřené:
•

Vzdělávací kurzy pro dobrovolníky a pracovníky
o Kurz pro dobrovolníky a začínající pracovníky (třídenní, pro 20 účastníků)
o Kurz základy nízkoprahových služeb (6 třídenních setkání, celkem 230 hodin výuky, pro
12 účastníků)
o Výcvik v kontaktní práce (4 třídenní setkání, celkem 100 hodin, pro 12 účastníků)
o Krátkodobé semináře na témata práce s klientem (dvoudenní semináře, pro 40 účastníků)
o Kurz pro pracovníky v řídících funkcích (4 třídenní setkání, 1 kurz v délce 80 hodin, pro
10 účastníků)
o Krátkodobé semináře na téma řízení (dvoudenní semináře, pro 20 účastníků)

•

Oblast podpory pro pracovníky a management
o Intervizní semináře pro pracovníky zaměřené na práci s klientem (3 jednodenní semináře,
pro 18 účastníků)
o Intervizní semináře pro management zaměřené na řízení organizace (2 jednodenní
semináře, pro 12 účastníků)
o Kurz prevence vyhoření (čtyřdenní kurz v délce 32 hodin, pro 16 účastníků)

•

Vzdělávání lektorů
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o
o

Kurzy lektorských dovedností (2 jednodenní kurzy, pro 12 účastníků)
Náslechy – předávání témat při lektorování (náslech 1 lektora bude v délce 10 hodin,
určeno pro celkem 12 osob)

Konkrétní obsahové náplně jednotlivých kurzů a seminářů tvoří odborné pracovní skupiny na základě
analýzy vzdělávacích potřeb poskytovatelů. Kurzy a semináře budou předloženy k akreditaci u MPSV.
V nejbližší době proběhnou odborné Kulaté stoly pracovních skupin. První z nich plánujeme na leden
2009. Po uskutečnění všech tří Kulatých stolů zveřejníme nejdůležitější výstupy z těchto odborných
setkání. Podrobnější informace o projektu naleznete na internetové adrese www.cekas.cz
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