Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003
Kurz: Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami
Sociální znevýhodnění
Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.
Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová
Mgr. Petr Zmuda, Mgr. Pavel Košák
Kurz je určen pro pracovníky ústavních zařízení, včetně
pracovníků škol zřizovaných v rámci ústavních zařízení,
pedagogy základních a středních škol, zejména ty, kteří
přicházejí do styku s žákem z ústavní výchovy,
pedagogické pracovníky poradenských zařízení (SPC,
Studium určeno pro
PPP), zástupce místní správy, zástupce státních a
neziskových institucí, speciální pedagogy, psychology
vykonávající (pedagogickou) činnost v krajích ČR kromě
hl. města Prahy.
Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška ke
kurzu, zaslané vyplněné potvrzení o výkonu
Požadavky k přijetí
pedagogické činnosti, seznámení se s podmínkami
konání dotovaného kurzu.
8 hodin
Rozsah / celková délka kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s jejich rolí v systému
péče o ohrožené děti a rodiny, včetně aktivní účasti na
případové práci a mezioborové spolupráci, zvýšení
povědomí o potřebách ohrožených dětí a schopnosti
Cíl studia, kvalifikační efekt
tyto potřeby identifikovat, nastínit možnou budoucí roli
pracovníků ústavních zařízení v transformaci systému
péče o ohrožené děti a rodiny.
V rámci kurzu budou použity různé formy výuky – výklad
Formy a metody práce při studiu použité s podporou digitálních prezentací, skupinová i
individuální práce, práce s pracovními listy a s texty,
reflexe, diskuze, rozbor kasuistik.
Zařazení do kurzu
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu
Lektoři




Obsah kurzu (rámcový)








Požadavky k ukončení

Legislativní ukotvení práce s ohroženými
dětmi a rodinami (aktuální změny)
Systém práce s ohroženými dětmi a
rodinami, role jednotlivých subjektů
Postavení a potřeby školy a ústavu.
Postavení dítěte a rodiny
Aspekty práce s dítětem umístěným
v ústavní péči
Vyrovnávání handicapů dětí v ústavní
výchově při vzdělávání skrze kombinovanou
sociální a vzdělávací intervenci
Začleňování dětí a žáků s ústavní výchovou
do běžných základních a středních škol
Pracovníci ústavních zařízení v transformaci
systému péče o ohrožené děti a rodiny

Aktivní účast ve výuce, vyplnění evaluace.
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Počet účastníků
Doklad o absolvování studia

min. 15, max. 25
Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu
se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů.

Kontakty
Koordinátorka kurzu

Klára Doudová
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz
Tel: 605 179 009

