
NEJSI V TOM SÁM – 
SKUPINOVÁ PRÁCE V SOCIÁLNÍCH

SLUŽBÁCH 
akreditovaný kurz MPSV č. A2019/1160-SP/VP 

 
                                 Celý můj profesní život provází práce s lidmi v tíživých
životních situacích. Vzdělání mě dobře připravilo na pomoc s řešením
problémů, ale nejednou jsem si uvědomovala, že je to málo. Za každým
příběhem se nachází lidský osud, bolest, nejistota, ale také radost a naděje.
Do mého přemýšlení se vkrádala otázka "Jak pracovat s těmito tématy?".
Obzor práce s uživateli se mi stal bohatším díky vlastní sebezkušenosti, která
byla součástí socioterapeutického výcviku a výciku v Gestalt terapii. 
Skupinová práce a socioterapeutické prvky jsou nástroji pro práci s lidmi,
kterým věřím. Práce s lidmi pro mě znamená mít možnost být přítomná
zázrakům. Důležitým úkolem každého z nás je dovolit si tyto zázraky vidět a
věřit, že je jich uživatel schopen.

   Lektoruje: Bc. Monika Kolondrová, DiS.

URČENO PRO:

sociální pracovníky
vedoucí pracovníky
metodiky a ředitele

8 hodin, 1590,-Kč
možno též realizovat pro celý 
váš tým u vás

sociální pracovníky
vedoucí pracovníky
metodiky a ředitele

O ČEM TO JE:

Kurz má za cíl zorientovat se
ve skupinové práci a
nabídnout tak odrazový
můstek pro zavedení tohoto
způsobu práce v sociální
službě, kde daný
zaměstnanec pracuje. Jedná
se o strategický okamžik,
který zpravidla do služby
vnášejí vedoucí či sociální
pracovníci. 

Druhým cílem kurzu je
nabídnout účastníkům zažít
různé možnosti práce ve
skupině, které pak budou
moci implementovat do své
služby, zprostředkovat
účastníkům kurzu vedení a
průběh skupinové práce, a to
za aktivní účasti účastníků.
Ukázka skupinové práce
nabídne lepší porozumění
teoretickému základu.

Zaměříme se na  dynamiku
skupiny a její pravidla,
techniky skupinové práce a
tematickou skupinu. 

Účastník kurzu bude odcházet s vlastní zkušeností skupinové práce,
bude znát pravidla pro vznik skupiny a vývoj skupinové práce od
prvního setkání až po to poslední. Také se seznámí s některými
technikami vhodnými pro skupinovou práci. Celý kurz má za cíl
podpořit odvahu udělat další krok ke zvýšení kvality služby ve vašem
zařízení. Absolvent kurzu získá znalost základních prvků skupinové
práce a odpovědi na otázky co je skupinová práce a jak s ní začít.

PŘIHLÁŠKU A TERMÍNY KURZU NAJDETE NA
WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ

http://www.vzdelavaninamiru.cz/
http://www.vzdelavaninamiru.cz/

