Naše vzdělávací společnost nabízí širokou, ale dobře cílenou nabídku celoživotního vzdělávání v sociálních službách
vycházející ze zákona 108/2006 Sb., vyhlášky 505/2006 Sb. a dalších platných předpisů, se zaměřením na zavádění,
dodržování a naplňování požadavků SQSS.
Nabídka je speciálně připravená pro potřeby zaměstnanců organizací zabývající se péčí o osoby s registrací:
♦
♦
♦
♦

domov pro seniory
domov pro osoby se zdravotním postižením
domov se zvláštním režimem
pečovatelská služba

♦ odlehčovací služby
♦ denní stacionáře
♦ osobní asistence

Systém vzdělávání je vždy přizpůsoben potřebám a požadavkům zákazníka
Zákazník si sám dle naší nabídky sestavuje vzdělávací plán tak, aby odpovídal jeho skutečným potřebám. Vzdělávací
akce probíhá vždy na jeho pracovišti a je připravena dle potřeb zařízení „NA MÍRU“.
Určení vzdělávacích akcí
Akreditované vzdělávací programy a školící akce jsou určeny a schváleny pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky,
pracovníky sociálních služeb a i pracovníky dalších oborů a pracovních úseků v těchto zařízeních.
Možnost výběru z týmu 85 odborných lektorů-konzultantů
V našem lektorském týmu jsou „Inspektoři“, „Průvodci v zavádění SQSS“, lékaři a samozřejmě zkušení praktici
pracující v sociálních službách, kteří jsou schopni své zkušenosti skutečně předávat.
Kvalita
Vysokou kvalitu vzdělávacích programů zaměřených na SQSS, psychologickou, zdravotní a pečovatelskou
problematiku, zaručují moderní metody a erudovaní odborníci-lektoři, kteří mají teoretické i praktické zkušenosti
v dané oblasti, nejen na poli sociálních služeb v ČR, ale i v zahraničí.
Cílem celého našeho vzdělávání v sociálních službách je efektivní
využívání lidských i finančních zdrojů, jež korespondují s potřebami
uživatelů sociálních služeb i žadatelů o poskytnutí sociální služby
i s možnostmi poskytovatelů služeb .
Cílem je seznámení účastníků s různými pohledy na individuální
plánování, požadavky na naplňování Standardů kvality a jejich
jednotlivých kriterií. Zaměřujeme se na komunikaci s uživatelem
služby a žadatelem o službu (zmapování situace žadatele, uživatele
služby, jeho potřeb, přání a očekávání od poskytované sociální
služby).
Cílem je i formovat přístup k lidským právům osob s mentálním
postižením a seniorů a předání praktických podnětů a forem pro
práci s tématem lidských práv osob s mentálním postižením
a seniorů v sociálních službách.
Z toho všeho plyne náš Hlavní cíl, kterým je společně zkvalitňovat a
zvyšovat úroveň poskytované péče v sociálních službách.

