
 

 

Vážení účastníci našich kurzů, 

 

Diakonická akademie i v současné situaci funguje a stále vzdělává. 

V případě, že kurz není možné uskutečnit prezenčně, realizujeme ho u většiny kurzů formou 

on-line. 

Kurzy otevíráme i v případě menšího počtu účastníků. 

 

Nabídku stále rozšiřujeme jak dalšími kurzy / kulatými stoly, tak přidanými termíny. 

Pokud kurz on-line nenajdete v termínech, neváhejte nás kontaktovat a domluvíme se, 

jestli je možné kurz do harmonogramu přidat. 

Kurzy on-line lze pořádat i na zakázku do vaší služby. 

 

Nabízíme on-line následující témata: 

Jako jednu z forem vzdělávání nabízíme kulaté stoly on-line k aktuálním tématům jak pro 

pracovníky v přímé práci, tak pro sociální a vedoucí pracovníky - sledujte aktuální nabídku, 

navyšujeme termíny. 

 

KURZY ON-LINE PRO PRACOVNÍKY V PŘÍMÉ PRÁCI S KLIENTY – DLE 

HARMONOGRAMU: 

Aktivizující péče o seniora 

Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění 

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem –první setkání je převedeno do 

formy on-line 

Kurz pro pečující o lidi s demencí – první setkání je převedeno do formy on-line 

Doprovázení umírajících 

Individuální plánování 

Kde končí sociální negramotnost a kde už se může jednat o duševní onemocnění 

Komunikace s lidmi, kteří nekomunikují běžným způsobem 

Komunikace pracovníků sociálních služeb s rodinami klientů 

Nauč se žít svůj vlastní život… 

Psychiatrické minimum I. 

Stres a jeho prevence při práci s klientem sociálních služeb 

Základy péče o člověka s demencí  



 

Trénujeme paměť seniorů I. a II. 

Základy práce s člověkem s mentálním postižením 

Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb a možnosti prevence 

Zvyšování psychické odolnosti 

 

 

KURZY ON-LINE PRO SOCIÁLNÍ A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY – DLE 

HARMONOGRAMU: 

Jak napsat dokumentaci ke standardům a nezahltit se přitom papíry 

Jak si z rodiny klienta udělat dobrého partnera 

Manažerská akademie I. – většina jednotlivých kurzů je převedena do formy on-line 

Oprávněné postupy sociálního pracovníka při ukončování spolupráce s klientem 

Právní minimum pro sociální a vedoucí pracovníky v sociálních službách 

Time management 

 

Jako další formu vzdělávání nabízíme konzultace on-line k problémům, které vás trápí ve 

vaší službě - např. individuální nastavení práce s konkrétním klientem, konzultace k 

dokumentaci apod. 

 

Co potřebujete k on-line kurzu – počítač s kamerou a mikrofonem, internet - pracujeme 

v prostředí ZOOM, ke kterému se účastník kurzu jednoduše připojí pomocí našeho návodu, 

který po přihlášení zašleme. Ze zkušeností víme, že program lépe funguje v PC 

s programem Microsoft než Apple.  

 

Pokud budete potřebovat pomoc s nastavením programu, pomůže vám náš vlídný kolega – 

vysvětlí vám, „co kde zmáčknout“, aby vše fungovalo. 

 

Děláme všechno pro to, abychom kurzy zajistili. 

 

 

Vaše Diakonická akademie 


