PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO
OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI
1. pololetí 2018

Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání

„Učíme pomáhat“
Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb mezi Českem a Evropou

•

Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk má právo na kvalitní život,
sociální začlenění, životní spokojenost a naplnění smyslu života.

•

Jako vedoucí partner ECC – Evropského certifikátu péče (European care
certificate) v ČR se zaměřujeme na rozvoj a ověření kompetencí ke
kvalitnímu poskytování sociálních služeb.

•

Přinášíme v Evropě ověřené modely sociální péče jako je Person centered
care – Péče zaměřená na člověka.

•

Využíváme nejnovější metody rozvoje kompetencí pomáhajících
pracovníků jako je trénink mindfulness – všímavosti.

•

Poskytujeme kvalifikační, specializační a další vzdělávání pracovníků v
oblasti sociálních služeb.

www.marlin.eu
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Nabídka vzdělávání v oblasti sociálních služeb
ECC – Evropský certifikát v sociálních službách (European Care Certificate), který staví
na BESCLO – základní evropské kompetence v sociálních službách (Basic European Social
Care Learning Outcomes), poskytuje všem pomáhajícím pracovníkům v sociálních
službách napříč Evropskou unií šanci naučit se základní potřebné znalosti, poskytuje
uznání těchto vědomostí a současně sdílí společný přístup napříč Evropou směřujíc k
zabezpečení péče a pomoci pro potřebné osoby. Vzdělání zahrnuje přípravné kurzy a
vykonání zkoušky ECC. Nyní jsme pro vás připravili komplexní vzdělávací program:
Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních
službách.
Specializace v sociálních službách - Jako vedoucí partner ECC v ČR se zaměřujeme
na rozvoj a ověření kompetencí ke kvalitnímu poskytování sociálních služeb. Na základě
tohoto úsilí vytváříme specializační vzdělávací programy zaměřené na konkrétní oblasti
sociálních služeb. Po absolvování všech kurzů v modulu absolvent získá certifikát
specialisty v dané oblasti.
• Specialista v péči zaměřené na člověka
• Specialista v práci s duševně nemocnými
• Specialista v na člověka zaměřené sociální rehabilitaci
Od září 2018 připravujeme
• Specialista v péči o seniory
• Specialista v péči o osoby s mentálním postižením
• Specialista v péči o osoby s demencí
• Specialista v paliativní péči
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí – Jedná se o unikátní
vzdělávací program, postavený na nejnovějších poznatcích z oblasti neurověd, propojující
meditativní a nemeditativní techniky tréninku všímavosti (mindfulness) s přístupem
zaměřeným na člověka. Trénink přispívá k rozvoji základních pomáhajících kompetencí,
jako jsou: Empatie, nehodnotící přijetí, opravdovost, soucit, zvládání emocí, zvládání
stresu, naslouchání, sebereflexe. Zlepšuje kognitivní a metakognitivní schopnosti.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – Akreditovaný kurz
v souladu s podmínkami zákona 108/2006 O sociálních službách. Jako partneři ECC
klademe v kurzu důraz na přístup pracovníků ke klientům sociálních služeb.
Další vzdělávání v sociálních službách – organizacím a zaměstnancům sociálních
služeb nabízíme širokou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů s kvalitními
lektory. A to jak formou kurzů pro organizace, tak formou otevřených kurzů.
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Ceník kurzů akreditovaných MPSV pro rok 2018
Cena za účastníka otevřeného semináře realizovaného na
pobočkách Marlin, s.r.o., výběr z nabídky na webových stránkách:
Kurz
Jednodenní kurz v rozsahu 8 hodin
Dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin
Třídenní kurz v rozsahu 24 hodin
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí
32 hodin
Studijní program BESCLO - Základní evropské
kompetence v sociálních službách 72 hodin včetně
zkoušky ECC
Specializační vzdělávací programy 80 hodin
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
150h

Cena bez
DPH
Kč/ účastník
1190,-*
2290,-*
3390,-*
3799,9990,-**
9520,-**
9900,-

*Nevztahuje se na zprostředkované kurzy od dalších organizací a kurzy certifikovaných metod
(např. validační terapie, bobath koncept)
**Cenu je možné rozložit do dvou splátek

Kurzy pro organizace:
Cena za celý kurz pro vaši organizaci pro maximálně 20 účastníků
Kurz
Jednodenní kurz v rozsahu 8 hodin
Dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin
Třídenní kurz v rozsahu 24 hodin
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí
32 hodin
Studijní program BESCLO - Základní evropské
kompetence v sociálních službách 72 hodin včetně
zkoušky ECC
Specializační vzdělávací programy 80 hodin
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
150h

Cena bez
DPH
Kč/ kurz
11900,-*
22900,-*
33900,-*
37990,99900,-**
95200,-**
99000,-

*Nevztahuje se na zprostředkované kurzy od dalších organizací a kurzy certifikovaných metod
(např. validační terapie, bobath koncept)
**Cenu je možné rozložit do dvou splátek

Základní cena kurzu může být navýšena o cestovní náklady lektora.
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Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách podle zákona 108/2006 O
sociálních službách a vyhlášky 505/2006. Kurz je v rozsahu 150 hodin, z toho činí 96
hodin teoretická výuka a 54 hodin praxe u poskytovatele sociálních služeb.
Vzdělání je možné si rozšířit o doplňkový kurz:
Přímá obslužná činnost v rozsahu 24 hodin.
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Kvalita sociálních služeb
Název kurzu
Etika v pomáhajících profesích
Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských
vědomostních cílů v sociálních službách)
Hodnoty v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky
sociálních služeb
Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb
Kazuistika jako nástroj zvyšování kvality sociální služby
Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb
Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro
pracovníky sociálních služeb
Porozumění roli pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro
pracovníky sociálních služeb
Prevence týrání a zneužívání osob
Problematika týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb - Evropský
certifikát pro pracovníky sociálních služeb
Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb
Příprava poskytovatele na inspekci
Seznámení s inspekcí sociálních služeb
Standard 1
Standardy kvality sociálních služeb
Úvod do problematiky standardu č. 9, 10
Úvod do problematiky zvyšování kvality sociální služby
Úvod do standardů kvality sociálních služeb
Zneužívání a týrání seniorů
Problematika transformace zařízení pro osoby se zdravotním postižením
Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky
sociálních služeb
Úvod do problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb

hodinová dotace
číslo akreditace
8
A2018/0086-SP/PC/VP

cílová skupina
SP/PC/VP

platnost do
31.03.2022

24

2016/0006-PC

PC

20.01.2020

8

2016/0307-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

29.03.2020

8
16
8
8

2014/1277-PC/SP/VP
2014/1198-PC/SP/VP
2015/0006-PC/SP/VP
A2017/0542-SP/PC/VP

PC/SP/VP
PC/SP/VP
PC/SP/VP
SP/PC/VP

06.10.2018
23.09.2018
06.01.2019
31.10.2021

8

2016/0305-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

29.03.2020

8

2016/0304-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

29.03.2020

16

A2018/0088-SP/PC

SP/PC

31.03.2022

8

2016/0303-PC/SP/PP

PC/SP/PP

29.03.2020

8
8
8
8
24
8
8
8
8
8

A2017/0724-SP/PC/VP
2014/1113-PC/SP/VP
2014/0997-PC/SP/VP/PP
2014/1361-PC/SP/VP
2014/0839-PC/SP/VP/PP
2014/1270-SP/VP
2014/1480-PC/SP/VP
A2017/0539-SP/PC
A2018/0082-SP/PC
2014/1109-PC/SP/VP

SP/PC/VP
PC/SP/VP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP
PC/SP/VP/PP
SP/VP
PC/SP/VP
SP/PC
SP/PC
PC/SP/VP

10.01.2022
09.09.2018
22.07.2018
11.11.2018
07.07.2018
06.10.2018
19.12.2018
31.10.2021
31.03.2022
09.09.2018

8

2016/0301-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

29.03.2020

8

2016/0548-PC/SP/VP

PC/SP/VP

24.05.2020
6
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Úvod do supervize v pomáhajících profesích
Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální
službě

8

2014/1265-PC/SP

PC/SP

06.10.2018

8

2014/1275-SP/VP

SP/VP

06.10.2018

Legislativa
Název kurzu
Přehled dávek sociálního zabezpečení
Úvod do opatrovnictví
Úvod do problematiky dávek pro osoby se zdravotním postižením
Úvod do struktury a legislativy v sociální oblasti
Úvod do zákonů a předpisů sociálního zabezpečení
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb
Problematika péče v domovech se zvláštním režimem
Úvod do standardů kvality sociálních služeb
Základy sociální práce v systému hmotné nouze

hodinová dotace
číslo akreditace
cílová skupina
8
2014/1482-SP/VP
SP/VP
8
A2018/0226-SP/PC
PC/SP
8
A2017/0679-SP/PC/VP
SP/PC/VP
16
2014/0847-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP
8
2014/1479-PC/SP/VP
PC/SP/VP
8
A2017/0542-SP/PC/VP
SP/PC/VP
16
2014/0850-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP
8
SP/PC
A2017/0539-SP/PC
8
2015/0101-SP/VP
SP/VP

platnost do
19.12.2018
30.05.2022
03.01.2022
07.07.2018
19.12.2018
31.10.2021
07.07.2018
31.10.2021
04.02.2019

hodinová dotace
číslo akreditace
cílová skupina
16
A2017/0493-SP/PC
SP/PC
24
2017/0171-PC/SP
PC/SP
24
2014/0942-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP
24
2017/0170-PC/SP
PC/SP
8
SP/PC
A2017/0540-SP/PC
8
2015/0225-PC/SP
PC/SP
8
A2018/0081-SP/PC
SP/PC
8
A2018/0247-SP/PC
SP/PC
8
2014/0840-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP
8
2014/1271-SP/VP
SP/VP
8
2014/1266-PC/SP/PP
PC/SP/PP

platnost do
28.08.2021
23.03.2021
14.07.2018
23.03.2021
31.10.2021
04.03.2019
31.03.2022
30.05.2022
07.07.2018
06.10.2018
06.10.2018

Aktivizace, motivace, socioterapie
Název kurzu
Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách
Arteterapie a její využití v sociálních službách
Arteterapie pro pomáhající profese
Dramaterapie a taneční terapie a jejich využití v sociálních službách
Lekce z muzikoterapie a jejího využití v sociálních službách
Seznámení s možnostmi volnočasových aktivit pro klienty sociálních služeb
Úvod do arteterapie a jejího využití v sociálních službách
Úvod do dramaterapie a jejího využití v sociálních službách
Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb
Úvod do speciálních technik sociální terapie
Úvod do účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny
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Vybrané psychoterapeutické přístupy a možnost jejich využití v sociálních
službách a v sociální práci
Základy aktivizace a motivace k pohybové aktivitě
Techniky arteterapie
Aktivizace seniorů
Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách
Arteterapie pro pomáhající profese
Case management v sociální práci
Terapeutické přístupy pro klienty s demencí - úvod do reminiscence
Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb
Úvod do preterapie a jejího využití v sociálních službách
Úvod do reminiscence pro pomáhající profese
Úvod do speciálních technik sociální terapie
Úvod do stimulačních metod pro pracovníky v přímé péči
Validace podle Naomi Feil

8

2017/0087-PC/SP

PC/SP

28.02.2021

8
8
8
16
24
16
16
8
8
8
8
8
16

2017/0259-PC/SP
A2018/0246-SP/PC
A2017/0491-SP/PC
A2017/0493-SP/PC
2014/0942-PC/SP/VP/PP
2014/0944-SP/VP
2014/0845-PC/SP/VP/PP
2014/0840-PC/SP/VP/PP
2015/0107-PC/SP/VP
A2018/0087-SP/PC/VP
2014/1271-SP/VP
2014/1264-PC/SP/PP
2014/0943-PC/SP/VP/PP

PC/SP
SP/PC
SP/PC
SP/PC
PC/SP/VP/PP
SP/VP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP
SP/PC/VP
SP/VP
PC/SP/PP
PC/SP/VP/PP

16.06.2021
30.05.2022
28.08.2021
28.08.2021
14.07.2018
14.07.2018
07.07.2018
07.07.2018
04.02.2019
31.03.2022
06.10.2018
06.10.2018
14.07.2018

cílová skupina
SP/VP
PC/SP/VP
PC/SP
SP/PC/VP
SP/PC

platnost do
14.07.2018
16.06.2020
16.06.2020
10.01.2022
31.10.2021

Individuální plánování
Název kurzu
Case management v sociální práci
Individuální plánování se zaměřením na osoby ohrožené sociální exkluzí
Individuální plánování v praxi
Na člověka zaměřená péče
Na člověka zaměřené plánování
Orientace na výsledek jako účinný způsob plánování a poskytování
sociální služby
Práce s potřebami podle Pesso-Boyden System Psychomotor (PBSP)
Úvod do individuálního plánování se zaměřením na děti a mládež
Úvod do péče zaměřené na člověka
Úvod do práce klíčových pracovníků
Úvod do problematiky role klíčového pracovníka
Základy jednání se zájemcem o sociální službu

hodinová dotace
číslo akreditace
16
2014/0944-SP/VP
16
2016/0588-PC/SP/VP
16
2016/0583-PC/SP
16
A2017/0723-SP/PC/VP
24
A2017/0663-SP/PC
8

2016/0585-SP/VP

SP/VP

16.06.2020

8
8
8
6
8
8

A2018/0080-SP/PC
2016/0546-PC/SP
A2017/0806-SP/PC/VP
2014/0941-PC/SP/VP/PP
2014/1262-PC/SP
2014/1273-SP/VP

SP/PC
PC/SP
SP/PC/VP
PC/SP/VP/PP
PC/SP
SP/VP

31.03.2022
24.05.2020
10.01.2022
14.07.2018
06.10.2018
06.10.2018

8
www.marlin.eu

www. socialni-vzdelavani.cz

Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na
sociální službě
Individuální plánování se zaměřením na děti a mládež
Individuální plánování se zaměřením na osoby s omezenou schopností
komunikace
Na člověka zaměřená sociální rehabilitace
Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro
pracovníky sociálních služeb
Práce s klientem s rizikem v chování, včetně zpracování krizových plánů
Případová konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení rodin s
dětmi
Rozhodování s podporou
Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace
Úvod do sociální rehabilitace v práci s uživatelem sociální služby
Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb - Evropský
certifikát pro pracovníky sociálních služeb
Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení
Práce v multidisciplinárním týmu

8

2014/1275-SP/VP

SP/VP

06.10.2018

16

2016/0590-PC/SP

PC/SP

16.06.2020

16

2016/0893-PC/SP/VP

PC/SP/VP

27.09.2020

16

A2017/0534-SP/PC/VP

SP/PC/VP

31.10.2021

8

2016/0305-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

29.03.2020

16

2016/0895-PC/SP/VP

PC/SP/VP

27.09.2020

8

2014/1110-SP/VP

SP/VP

09.09.2018

8
8
8

A2017/0492-SP/PC/VP
A2017/0536-SP/PC/VP
2016/0901-PC/SP/VP/PP

SP/PC/VP
SP/PC/VP
PC/SP/VP/PP

28.08.2021
31.10.2021
27.09.2020

8

2016/0302-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

29.03.2020

8
8

2014/1276-SP/VP
A2018/0244-SP/PC/VP

SP/VP
SP/PC/VP

06.10.2018
30.05.2022

Komunikace a měkké dovednosti
Název kurzu
Asertivita - přiměřené prosazování při práci s klienty v nepříznivé sociální
situaci
Efektivní komunikace s klientem v nepříznivé sociální situaci
Komunikace - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb
Komunikace a spolupráce s rodinou v sociálních službách
Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1
Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 2
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí
Posilování týmové spolupráce v pomáhajících profesích
Seznámení s asertivitou

hodinová dotace

číslo akreditace

cílová skupina

platnost do

16

2017/0086-PC/SP

PC/SP

28.02.2021

16
8
8
8
16
32
8
8

2017/0169-PC/SP
2016/0306-PC/SP/PP
A2018/0083-SP/PC/VP
A2017/0494-SP/PC/VP
A2017/0495-SP/PC
A2017/0496-SP/PC/VP
A2017/0183-SP/PC/VP
2016/0896-PC/SP/PP

PC/SP
PC/SP/PP
SP/PC/VP
SP/PC/VP
SP/PC
SP/PC/VP
SP/PC/VP
PC/SP/PP

07.03.2021
29.03.2020
31.03.2022
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
20.06.2021
27.09.2020
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Úvod do interpersonálních dovedností pro pomáhající pracovníky vyjednávání a argumentace
Úvod do komunikačních stylů pro pomáhající pracovníky
Úvod do obrany před manipulací
Úvod do řešení konfliktů a sporů v sociálních službách
Úvod do sociální interakce v práci pomáhajícího pracovníka
Úvod do zvládání manipulace a lži v sociálních službách a sociální práci
Základy aktivního naslouchání při vedení rozhovoru
Základy komunikačních dovedností pro pomáhající pracovníky
Základy sebepoznání a sebereflexe jako součásti práce v sociální oblasti
Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách
Alternativní a augmentativní komunikace
Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách
Alternativní komunikace v sociálních službách
Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v pomáhajících profesích
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním
Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže při práci s klienty
Sebeřízení při poskytování sociálních služeb
Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení
Specifika komunikace se seniory včetně základů augmentativní komunikace
Úvod do alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách
Úvod do komunikace s klienty s rizikem v chování
Základy komunikace s klientem s agresí v chování - de-eskalace a prevence
Základy sebeřízení pro pomáhající pracovníky
Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích
Základy emoční inteligence pro pomáhající pracovníky
Práce v multidisciplinárním týmu
Focusing ke zvládání stresu a emocí 1

8

2015/0223-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

04.03.2019

8
8
8
8
8
8
8
8
8
24
16
16
16
16
8
16
8
16
8
8
8
8
8
8
8
8

2015/0232-PC/SP/VP/PP
2014/0851-PC/SP/VP/PP
2015/0106-PC/SP/PP
2016/0898-PC/SP/VP
2017/0176-PC/SP/PP
2016/0902-PC/SP/VP/PP
2015/0233-PC/SP
2015/0100-PC/SP/VP
2015/0222-PC/SP/VP
2014/0848-PC/SP/VP/PP
2015/0220-PC/SP/VP/PP
2014/0940-PC/SP/VP/PP
2016/0584-SP/VP
A2017/0726-SP/PC
A2018/0084-SP/PC
2016/0587-PC/SP/VP/PP
2014/1276-SP/VP
2014/1481-PC/SP/VP
2015/0221-PC/SP/VP/PP
A2018/0089-SP/PC/VP
2015/0227-PC/SP/VP/PP
2015/0224-PC/SP/VP
2016/0547-PC/SP/VP/PP
2017/0008-PC/SP
A2018/0244-SP/PC/VP
A2018/0240-SP/PC/VP

PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/PP
PC/SP/VP
PC/SP/PP
PC/SP/VP/PP
PC/SP
PC/SP/VP
PC/SP/VP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP
SP/VP
SP/PC
SP/PC
PC/SP/VP/PP
SP/VP
PC/SP/VP
PC/SP/VP/PP
SP/PC/VP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP
PC/SP/VP/PP
PC/SP
SP/PC/VP
SP/PC/VP

04.03.2019
07.07.2018
04.02.2019
27.09.2020
07.03.2021
27.09.2020
04.03.2019
04.02.2019
04.03.2019
07.07.2018
04.03.2019
14.07.2018
16.06.2020
10.01.2022
31.03.2022
16.06.2020
06.10.2018
19.12.2018
04.03.2019
31.03.2022
04.03.2019
04.03.2019
24.05.2020
05.01.2021
30.05.2022
30.05.2022
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Péče o pracovníky sociálních služeb
Název kurzu
Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže při práci s klienty
Prevence syndromu vyhoření v praxi pomáhajících pracovníků
Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka
Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky
sociálních služeb
Sebeřízení při poskytování sociálních služeb
Úvod do supervize v pomáhajících profesích
WORK LIFE BALANCE pro pomáhající pracovníky
Základy sebeřízení pro pomáhající pracovníky
Focusing ke zvládání stresu a emocí 1
Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1
Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 2
Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb
Time management v pomáhajících profesích
Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích
Základy emoční inteligence pro pomáhající pracovníky
Základy sebepoznání a sebereflexe jako součásti práce v sociální oblasti

hodinová dotace
číslo akreditace
cílová skupina
8
A2018/0084-SP/PC
-SP/PC
8
2015/0109-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP
16
A2017/0665-SP/PC/VP
SP/PC/VP

platnost do
31.03.2022
04.02.2019
31.10.2021

8

2016/0301-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

29.03.2020

16
8
8
8
8
8
16
8
8
8
8
8

2016/0587-PC/SP/VP/PP
2014/1265-PC/SP
A2017/0722-SP/PC/VP
2015/0224-PC/SP/VP
A2018/0240-SP/PC/VP
A2017/0494-SP/PC/VP
A2017/0495-SP/PC
A2017/0724-SP/PC/VP
A2017/0664-SP/PC/VP
2016/0547-PC/SP/VP/PP
2017/0008-PC/SP
2015/0100-PC/SP/VP

PC/SP/VP/PP
PC/SP
SP/PC/VP
PC/SP/VP
SP/PC/VP
SP/PC/VP
SP/PC
SP/PC/VP
SP/PC/VP
PC/SP/VP/PP
PC/SP
PC/SP/VP

16.06.2020
06.10.2018
10.01.2022
04.03.2019
30.05.2022
28.08.2021
28.08.2021
10.01.2022
31.10.2021
24.05.2020
05.01.2021
04.02.2019

cílová skupina
PC/SP/VP
-SP/PC
SP/PC/VP

platnost do
27.09.2020
03.01.2022
31.10.2021

SP/VP

09.09.2018

Metody sociální práce
Název kurzu
Krizová intervence
Metody práce s lidmi s duševním onemocněním
Na člověka zaměřená sociální rehabilitace
Případová konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení rodin s
dětmi

hodinová dotace
číslo akreditace
24
2016/0894-PC/SP/VP
16
A2017/0777-SP/PC
16
A2017/0534-SP/PC/VP
8

2014/1110-SP/VP
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Psychosociální rehabilitace
Rozlišení kontroly a pomoci v práci s klientem sociálních služeb
Systemická sociální práce s rodinou
Úvod do krizové intervence
Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace
Úvod do psychosociální rehabilitace
Úvod do sociální rehabilitace v práci s uživatelem sociální služby
Základy sociální práce v systému hmotné nouze
Zásady terénní sociální práce s osobami ohroženými sociálním
vyloučením
Kazuistika jako nástroj zvyšování kvality sociální služby
Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
Základy sociální práce s předluženými
Podpora výživy u klientů sociálních služeb
Vybrané psychoterapeutické přístupy a možnost jejich využití v sociálních
službách a v sociální práci
Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na
sociální službě
Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách

16
8
16
8
8
8
8
8

A2017/0724-SP/PC/VP
2017/0168-PC/SP/PP
2016/0589-SP/VP
2016/0897-PC/VP/PP
A2017/0536-SP/PC/VP
A2017/0721-SP/PC/VP
2016/0901-PC/SP/VP/PP
2015/0101-SP/VP

-SP/PC/VP
PC/SP/PP
SP/VP
PC/VP/PP
-SP/PC/VP
-SP/PC/VP
PC/SP/VP/PP
SP/VP

10.01.2022
07.03.2021
16.06.2020
27.09.2020
31.10.2021
10.01.2022
27.09.2020
04.02.2019

8

2014/1116-PC/SP

PC/SP

09.09.2018

16
8
8
8

2014/1198-PC/SP/VP
2014/1112-PC/SP
2014/1274-SP/VP
A2018/0245-SP/PC

PC/SP/VP
PC/SP
SP/VP
SP/PC

23.09.2018
09.09.2018
06.10.2018
30.05.2022

8

2017/0087-PC/SP

PC/SP

28.02.2021

8

2014/1275-SP/VP

SP/VP

06.10.2018

8

2015/0222-PC/SP/VP

PC/SP/VP

04.03.2019

cílová skupina
SP/VP
PC/SP/VP
PC/SP/VP/PP
PC/SP
SP/VP
SP/VP
SP/VP

platnost do
06.10.2018
27.09.2020
24.05.2020
05.01.2021
06.10.2018
16.06.2020
16.06.2020

Poradenské dovednosti
Název kurzu
Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení
Úvod do poradenského procesu v sociální práci
Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích
Základy emoční inteligence pro pomáhající pracovníky
Základy sociální práce s předluženými
Koučování jako účinný manažerský styl vedení v sociálních službách
Systemická sociální práce s rodinou
Úvod do interpersonálních dovedností pro pomáhající pracovníky vyjednávání a argumentace
Úvod do rodinného poradenství v sociální práci

hodinová dotace
číslo akreditace
8
2014/1276-SP/VP
8
2016/0899-PC/SP/VP
8
2016/0547-PC/SP/VP/PP
8
2017/0008-PC/SP
8
2014/1274-SP/VP
16
2016/0583-SP/VP
16
2016/0589-SP/VP
8

2015/0223-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

04.03.2019

8

2017/0172-SP

SP

07.03.2021
12
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Úvod do řešení konfliktů a sporů v sociálních službách
Úvod do účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny
Vybrané psychoterapeutické přístupy a možnost jejich využití v sociálních
službách a v sociální práci
Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách

8
8

2015/0106-PC/SP/PP
2014/1266-PC/SP/PP

PC/SP/PP
PC/SP/PP

04.02.2019
06.10.2018

8

2017/0087-PC/SP

PC/SP

28.02.2021

8

2015/0222-PC/SP/VP

PC/SP/VP

04.03.2019

cílová skupina
SP/PC
PC/SP/PP

platnost do
28.08.2021
23.03.2021

Práce se seniory
Název kurzu
Aktivizace seniorů
Práce se seniory v sociálních službách
Specifika komunikace se seniory včetně základů augmentativní
komunikace
Specifika práce s dezorientovanými seniory
Terapeutické přístupy pro klienty s demencí - úvod do reminiscence
Úvod do psychologie stáří
Úvod do reminiscence pro pomáhající profese
Validace podle Naomi Feil
Úvod do práce s klientem s narušenou komunikační schopností
Zneužívání a týrání seniorů
Podpora výživy u klientů sociálních služeb

hodinová dotace
číslo akreditace
8
A2017/0491-SP/PC
16
2017/0174-PC/SP/PP
16

2014/1481-PC/SP/VP

PC/SP/VP

19.12.2018

16
16
8
8
16
8
8
8

2014/0846-PC/SP/VP/PP
2014/0845-PC/SP/VP/PP
2014/0491-PC/SP/VP/PP
A2018/0087-SP/PC/VP
2014/0943-PC/SP/VP/PP
2017/0230-PC/SP
A2018/0082-SP/PC
A2018/0245-SP/PC

PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP
SP/PC/VP
PC/SP/VP/PP
PC/SP
SP/PC
SP/PC

07.07.2018
07.07.2018
09.05.2018
31.03.2022
14.07.2018
17.05.2021
31.03.2022
30.05.2022

cílová skupina
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP

platnost do
07.07.2018
04.03.2019
14.07.2018

Práce s lidmi se zdravotním postižením
Název kurzu
Alternativní a augmentativní komunikace
Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách
Alternativní komunikace v sociálních službách
Individuální plánování se zaměřením na osoby s omezenou schopností
komunikace
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním
Práce s osobami se zdravotním postižením v sociálních službách a

hodinová dotace
číslo akreditace
24
2014/0848-PC/SP/VP/PP
16
2015/0220-PC/SP/VP/PP
16
2014/0940-PC/SP/VP/PP
16

2016/0893-PC/SP/VP

PC/SP/VP

27.09.2020

16
16

A2017/0726-SP/PC
2017/0173-PC/SP/PP

-SP/PC
PC/SP/PP

10.01.2022
23.03.2021
13
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sociální práci
Problematika transformace zařízení pro osoby se zdravotním postižením
Psychiatrické minimum
Rozhodování s podporou
Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením
Specifika práce s lidmi a autismem nebo pervazivními vývojovými
poruchami
Stimulace klientů s poruchou hybnosti - Bobath koncept
Úvod do alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách
Úvod do péče o osoby s demencí
Úvod do práce s klientem s narušenou komunikační schopností
Úvod do preterapie a jejího využití v sociálních službách
Úvod do problematiky duševních nemocí
Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením
Úvod do stimulačních metod pro pracovníky v přímé péči
Základy problematiky sexuality a vztahů u osob s postižením
Metody práce s lidmi s duševním onemocněním

8
16
8
16

2014/1109-PC/SP/VP
A2017/0120-SP/PC
A2017/0492-SP/PC/VP
2015/0104-PC/SP/VP

PC/SP/VP
SP/PC
SP/PC/VP
PC/SP/VP

09.09.2018
25.05.2021
28.08.2021
04.02.2019

16

2015/0226-PC/SP/VP

PC/SP/VP

04.03.2019

16
8
8
8
8
8
8
8
8
16

2014/1268-PC/SP/VP
2015/0221-PC/SP/VP/PP
A2018/0085-SP/PC/VP
2017/0230-PC/SP
2015/0107-PC/SP/VP
2014/1269-SP/VP/PP
2014/0849-PC/SP/VP/PP
2014/1264-PC/SP/PP
2016/0903-PC/SP/VP
A2017/0777-SP/PC

PC/SP/VP
PC/SP/VP/PP
SP/PC/VP
PC/SP
PC/SP/VP
SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP
PC/SP/PP
PC/SP/VP
SP/PC

06.10.2018
04.03.2019
31.03.2022
17.05.2021
04.02.2019
06.10.2018
07.07.2018
06.10.2018
27.09.2020
03.01.2022

cílová skupina

platnost do

Práce s klienty s rizikem v chování
Název kurzu

hodinová dotace

Práce s klientem s rizikem v chování, včetně zpracování krizových plánů
Prevence agrese a agresivního chování, restriktivní opatření v sociálních
službách
Problematika péče v domovech se zvláštním režimem
Úvod do komunikace s klienty s rizikem v chování
Úvod do práce s klientem s rizikem v chování
Úvod do problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb
Základy komunikace s klientem s agresí v chování - de-eskalace a
prevence
Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb - Evropský
certifikát pro pracovníky sociálních služeb

číslo akreditace

16

2016/0895-PC/SP/VP

PC/SP/VP

27.09.2020

16

2015/0105-PC/SP/VP

PC/SP/VP

04.02.2019

16
8
8
8

2014/0850-PC/SP/VP/PP
A2018/0089-SP/PC/VP
2015/0228-PC/SP/VP
2016/0548-PC/SP/VP

PC/SP/VP/PP
SP/PC/VP
PC/SP/VP
PC/SP/VP

07.07.2018
31.03.2022
04.03.2019
24.05.2020

8

2015/0227-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

04.03.2019

8

2016/0302-PC/SP/VP/PP

PC/SP/VP/PP

29.03.2020
14
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Zvládání agrese u klienta sociálních služeb
Specifika práce s dezorientovanými seniory
Úvod do obrany před manipulací
Úvod do problematiky alkoholismu a kombinovaných závislostí

16
16
8
8

A2017/0182-SP/PC
2014/0846-PC/SP/VP/PP
2014/0851-PC/SP/VP/PP
2015/0678-PC/SP

SP/PC
PC/SP/VP/PP
PC/SP/VP/PP
PC/SP

20.06.2021
07.07.2018
07.07.2018
30.06.2019

cílová skupina

platnost do

Práce s dětmi a rodinou
Název kurzu
Funkční a dysfunkční rodina - Úvod do práce s rodinou v
sociálních službách a sociální práci
Individuální plánování se zaměřením na děti a mládež
Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Úvod do problematiky syndromu týraného a zneužívaného dítěte
Úvod do rodinného poradenství v sociální práci
Úvod do sanace rodiny
Úvod do zásad práce s dítětem včetně specifik v komunikaci
Úvod do problematiky domácího násilí

hodinová dotace

číslo akreditace

8

2017/0175-PC/SP

PC/SP

23.03.2021

16
8
16
8
8
8
8
8

2016/0590-PC/SP
2014/1111-SP/VP
2016/0586-SP/VP
2014/1115-PC/SP/VP
2017/0172-SP
2014/1263-SP/VP
2014/1267-PC/SP
2014/1114-PC/SP/VP

PC/SP
SP/VP
SP/VP
PC/SP/VP
SP
SP/VP
PC/SP
PC/SP/VP

16.06.2020
09.09.2018
16.06.2020
09.09.2018
07.03.2021
06.10.2018
06.10.2018
09.09.2018

cílová skupina
PC
PC/SP/VP
PC/SP/VP

platnost do
20.06.2021
04.03.2019
06.10.2018

Péče o zdraví
Název kurzu
Přímá obslužná činnost
Základy první pomoci v rámci poskytování sociální služby
Stimulace klientů s poruchou hybnosti - Bobath koncept

hodinová dotace
24
8
16

číslo akreditace
A2017/0185-PC
2015/0230-PC/SP/VP
2014/1268-PC/SP/VP
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Sociální vyloučení a kriminalita
Název kurzu
Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
Úvod do problematiky alkoholismu a kombinovaných závislostí
Úvod do problematiky domácího násilí

8
8
8

hodinová dotace
číslo akreditace
2014/1112-PC/SP
2015/0678-PC/SP
2014/1114-PC/SP/VP

cílová skupina
PC/SP
PC/SP
PC/SP/VP

platnost do
09.09.2018
30.06.2019
09.09.2018

hodinová dotace

cílová skupina
VP

platnost do
04.02.2019

Pro manažery a vedoucí pracovníky
Název kurzu
Hodnocení a motivace zaměstnanců v sociálních službách
Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v pomáhajících
profesích
Koučování jako účinný manažerský styl vedení v sociálních
službách
Motivace, kontrola a hodnocení zaměstnanců v sociálních
službách
Pracovně právní problematika v sociálních službách
Public relations v sociálních službách
Systém řízení kvality sociálních služeb
Time management v pomáhajících profesích
Úvod do finančního řízení a plánování v neziskovém sektoru
Úvod do interpersonálních dovedností ve vedení lidí v sociálních
službách
Úvod do organizačních dovedností v sociálních službách
Úvod do pracovního práva pro vedoucí pracovníky sociálních
služeb
Úvod do řízení podle kompetencí
Úvod do strategického řízení a plánování v sociálních službách
Úvod do vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle
požadavků zákona

8

číslo akreditace
2015/0098-VP

16

2016/0584-SP/VP

SP/VP

16.06.2020

16

2016/0583-SP/VP

SP/VP

16.06.2020

16

2014/0992-VP

VP

22.07.2018

16
16
16
8
8

2014/0993-VP
2014/0995-VP
2014/0994-VP
A2017/0664-SP/PC/VP
2014/1261-SP/VP

VP
VP
VP
SP/PC/VP
SP/VP

22.07.2018
22.07.2018
22.07.2018
31.10.2021
06.10.2018

8

2015/0234-VP

VP

04.03.2019

8

2015/0231-SP/VP

SP/VP

04.03.2019

8

2015/0108-VP

VP

04.02.2019

8
8

A2017/184-SP/VP
2015/0229-SP/VP

SP/VP
SP/VP

20.06.2021
04.03.2019

8

2014/0996-VP

VP

22.07.2018
16

www.marlin.eu

www. socialni-vzdelavani.cz

Vedení lidí a moderní styly řízení v sociálních službách
Základní manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky
sociálních služeb
Základní otázky současné sociální politiky
Základy koučování jako manažerského stylu v sociálních
službách
Základy vedení a motivace zaměstnanců v sociálních službách
Orientace na výsledek jako účinný způsob plánování a
poskytování sociální služby
Posilování týmové spolupráce v pomáhajících profesích

8

A2017/0188-SP/VP

SP/VP

20.06.2021

8

2015/0102-VP

VP

04.02.2019

8

2014/1272-VP

VP

06.10.2018

8

2015/0103-VP

VP

04.02.2019

8

2015/0099-SP/VP

SP/VP

04.02.2019

8

2016/0585-SP/VP

SP/VP

16.06.2020

8

A2017/0183-SP/PC/VP

SP/PC/VP

20.06.2021

cílová skupina
SP/PC

platnost do
30.05.2022

Jiná tematická oblast
Název kurzu
Co byste měli v sociálních službách vědět o mozku

8

hodinová dotace
číslo akreditace
A2018/0241-SP/PC

17
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