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NABÍDKA 
BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  
V REKVALIFIKAČNÍM KURZU  

 
„ASISTENT A PRACOVNÍ PORADCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE“ 

 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. oznamuje, že v rámci schvalovacího řízení 
grantových projektů, na jejichž financování se podílí ESF, byla v oblasti podpory 4.3 – Sociální integrace 
vyloučených skupin na trh práce schválena realizace Projektu č. 1.04/3.3.05/75.00011 - Kvalifikace a 
pracovní uplatnění osob pečujících o osobu blízkou.  
  
Cílová skupina: 
Projekt je určen zejména osobám pečujícím o dítě se zdravotním postižením a dále i osobám 
pečujícím o dospělou osobu se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm mimo hlavní město 
Prahu, které mají zájem získat absolvováním kurzu „Asistent a pracovní poradce zdravotně postižených 
dětí a mládeže“ kvalifikaci pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách a vědomostí získaných 
v kurzu dále využít i při vlastním pracovním uplatnění v oblasti výkonu sociálních služeb.  
 
Rozsah kurzu: 150 hodin teoretické výuky a výkon 30 hodin praxe. 
Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
 
Obsahová náplň kurzu: 
Kurz je členěn do bloků zaměřených na psychologii, sociální práci, sociálně právní minimum, jednotlivé 
druhy zdravotního postižení, problematiku pracovního poradenství a zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu práce, vzdělávání žáků se zdravotním postižením, základy péče o nemocné a 
další. 
 Blok věnovaný psychologii zahrnuje např. základní informace z vývojové a sociální 
psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie, psychologie handicapu, psychohygieny a další. 
  Blok zaměřený na jednotlivé druhy zdravotního postižení přináší strukturované informace o 
zrakovém, sluchovém, mentálním a tělesném postižení. Přestože tento blok obsahuje oddíly zaměřené 
na děti a mládež se zdravotním postižením (zejména oblast specifiky vzdělávání), získá absolvent 
v teoretické části obecné informace o všech druzích zdravotního postižení týkající se zejména 
charakteristiky, typů a stupňů příslušného zdravotního postižení a jeho dopadu na sociální integraci. 
Seznámí se s příslušnými  kompenzačními a rehabilitačními pomůckami vč. jejich praktického používání 
a se sociálními službami poskytovanými osobám se zdravotním postižením. Součástí tohoto bloku jsou i 
specifika uplatňování ucelené rehabilitace a vedení domácnosti a praktické semináře ve speciálních 
školách a některých zařízeních poskytujících sociální služby.  
 Blok věnovaný sociální práci přináší mj. informace o roli sociálního pracovníka a pracovníka 
v sociálních službách, o etice, kvalitě, standardech kvality sociálních služeb; zaměřuje se i na metody 
sociální práce vč. praktických cvičení. 
 Blok sociálně právního minima zahrnuje zejména základní informace o právních a 
prováděcích předpisech souvisejících se sociální problematikou včetně praktických příkladů jejich užití 
v praxi. 
 Blok pracovního poradenství je koncipován jako ucelený 20 hodinový kurz s praktickou 
aplikací osvojených poznatků.   
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 Součástí kurzu je i bilanční diagnostika, jejímž prostřednictvím budou mj. zjištěny i předpoklady 
kandidátů, kteří se chtějí věnovat výkonu činnosti v sociálních službách. Pro šest úspěšných absolventů 
je plánováno vytvoření pracovních míst na minimálně 6 měsíců v některých zařízeních poskytujících 
sociální služby. V projektu se počítá i s tím, že některým účastníkům bude nabídnut příspěvek na 
zajištění péče o závislou osobu v době konání přímých výukových aktivit kurzu.   

Projekt pro 2 x 20 uchazečů bude realizován v období 2012-2014 ve dvou bězích formou kurzů. Kurz je 
financován z prostředků ESF a státního rozpočtu, a je tudíž pro účastníky bezplatný. Výuka, která bude 
zajišťována týmem kvalifikovaných lektorů a specialistů z odborných pracovišť, bude probíhat z hlediska 
dobré dostupnosti ve školicím středisku v oblasti Velké Prahy, kde bude pro účastníky zajištěno 
bezplatné ubytování a stravování. Odborné semináře proběhnou ve školách a zařízeních v Praze a ve 
Středočeském kraji.  

Základní informace k časovému harmonogramu realizace projektu: 
I. běh kurzu  
Zahájení: 13. 9. 2012 
Ukončení: 16.2.2013 
Výuka včetně zahájení a ukončení bude probíhat v těchto termínech: 13.–16.9.2012; 12.–14.10.2012; 
2.– 4.11.2012; 30.11.–2.12.2012; 11.–13.1.2013; 15.–16.2.2013 závěrečné zkoušky 
 
II. běh kurzu  
Zahájení: 4.4. 2013 
Ukončení: 7.9..2013 
Výuka včetně zahájení a ukončení bude probíhat v těchto termínech: 4. – 7.4.2013; 19.-21.4.2013; 10. 
– 12.5.2013; 31.5.-2.6.2013; 14.-15.6.2013; 28.-30.6.2013; 6.-7.9. závěrečné zkoušky. 
 
V případě Vašeho zájmu o účast v kurzu vyplňte závaznou přihlášku (v příloze nebo na www.arpzpd.cz) 
a zašlete ji obratem buď elektronicky na adresu peckova.alena@email.cz nebo poštou na adresu: 
ARPZPD v ČR, o.s., Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8.  

Další podrobnosti týkající se organizace a náplně kurzu budou sděleny zájemcům po obdržení závazné 
přihlášky.  

V Praze dne 15. 6. 2012    Marie Havlíčková   
       ředitelka ARPZPD v ČR, o.s.   
             
 
Bc. Martina Smolíková, manažer projektu, tel. 607 602 959, martina.smolikova@mail.cz 

Mgr. Jiří Kapr, ,manažer kurzu, tel. 606 725 488, j.kapr@arpzpd.cz 

Alena Pecková, organizační pracovník, tel. 725 757 707, peckova.alena@email.cz 


