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Nabídka akreditovaných vzdělávacích kurzů MPSV 

pro sociální pracovníky na rok 2023 

1. Asistované kontakty a asistované předávání 16 v.h. 

2. 
Dítě a rodiče v rozvodovém sporu, typy uspořádání forem 
porozvodové péče 

16 v.h. 

3. 
Efektivní komunikace jako nástroj při zjišťování potřeb dětského a 
mladistvého klienta 

16 v.h. 

4. Hodnocení pracovníků v sociálních službách 8 v.h. 

5. Komunikace s dětmi a mladistvými se specifickými potřebami 16 v.h. 

6. 
Komunikace s umírajícím klientem sociálních služeb a jeho blízkými 
z pohledu sociálního pracovníka 

8 v.h. 

7. Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu 16 v.h. 

8. Krizová intervence v každodenní praxi sociálního pracovníka 8 v.h. 

9. 
Moderní přístupy v sociální práci se zaměřením na komunikaci s 
dítětem a s rodinou 

16 v.h. 

10. Motivační rozhovory s dětským a mladistvým klientem 16 v.h. 

11. Práce s mladistvými uživateli návykových látek a jejich rodinou  8 v.h. 

12. Práce s rodiči s problémem závislostního chování 8 v.h. 

13. Problematika závislostního chování uživatelů sociálních služeb   8 v.h. 

14. Případová konference jako nástroj práce s rodinou 16 v.h. 

15. 
Rozvoj základních dovedností sociálního pracovníka při vedení 
motivačních rozhovorů s klientem sociální služby 

16 v.h. 

16. Sociální práce s pachateli trestných činů 8 v.h. 

17. 
Sociální služby, plánování a financování včetně komunitního 
plánování v přímé návaznosti na sociálně právní ochranu dětí 

8 v.h. 

18. Speciální psychopatologie pro zaměstnance sociálních služeb 8 v.h. 

19. Úvod do mediace 16 v.h. 

20. Vedení dokumentace v sociálních službách 8 v.h. 

21. Vedení rozhovoru s dítětem  16 v.h. 

22. 
Wellbeing pro sociální pracovníky jako prevence syndromu 
vyhoření 

8 v.h. 

23. Základy krizové intervence se zaměřením na řešení krizí v rodině 16 v.h. 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 
JAKO NÁSTROJ PŘI 
ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB 

DĚTSKÉHO A 
MLADISTVÉHO KLIENTA 

LEKTOR 
 

MGR. MARTINA MIKESKOVÁ 

Tento kurz je primárně určen pracovníkům organizací 
s pověřením sociálně-právní ochrany dětí. Lektor 
pracovníkům představí nástroje efektivní komunikace, 
které potřebují k mapování situace dětí v rodině nebo 
v zařízení sociální služby.  

Účastníci kurzu si procvičí vedení rozhovoru s dítětem, 
aktivní naslouchání a empatické vcítění.  Na základě 
těchto poznatků budou během praktických cvičeních 
stanovovat zakázky a cíle spolupráce s dítětem, 
rodinou. Lektor účastníky kurzu také provede 
problematikou vývojové psychologie a představí 
teoretický koncept Pesso Boyden psychomotorická 
terapie (PBSP). Lektor do výuky vnáší řadu kazuistik 
i příkladů z praxe. Účastníci kurzu mohou pracovat 
či konzultovat své řešené případy.  

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2021/0037-SP/VP 
 
 16 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 

 

Více o lektorovi: 

 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

KOMUNIKACE S DĚTMI 
A MLADISTVÝMI SE 

SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 

LEKTOR 
 

MGR. MARTINA MIKESKOVÁ 

Komunikace s dětmi a mladistvými má svá úskalí 
a specifika. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet kompetence 
sociálních pracovníků v oblasti efektivní a otevřené 
komunikace, v oblasti podpory a budování dobrých 
vztahů s dětskými a mladistvými klient.   

Lektor na teoretických i praktických příkladech 
představí psychologický vývoj dětí a mladistvých, 
zaměří se na citlivá období jako je dospívání a upozorní 
na rozdíly mezi chováním dívek a chlapců. Účastníci 
kurzu se díky výukovým videím naučí naslouchat, vnímat 
řeč těla, klást vhodné otázky.  

Prostřednictvím praktických ukázek interaktivních forem 
komunikace si účastníci osvojí, jak respektovat potřeby 
dětského nebo mladistvého klienta, jak jej motivovat 
k pozitivní změně a vzájemné spolupráci. Program kurzu 
poskytuje i dostatečný prostor pro nácvik modelových 
situací práce s jednotlivci i skupinou.   

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2021/0041-SP/VP 
 
 16 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu  

 

Více o lektorovi: 

 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

KRIZOVÁ INTERVENCE 
V KAŽDODENNÍ PRAXI 

SOCIÁLNÍHO 
PRACOVNÍKA 

LEKTOR 
 

BC. DAVID TICHÝ, DIS. 

Zvládání obtížné životní situace, krizové situace je velkou 
psychickou zátěží, kterou často není schopen 
jednotlivec zvládat sám vlastními silami. V tuto chvíli je 
pro něj velmi důležitá tzv. krizová pomoc.  

Účastníci kurzu budou seznámeni s problematikou 
poskytování krizové intervence v oblasti sociální práce. 
Získají základní informace o krizové intervenci, o typech 
krizí podle způsobu projevu, průběhu a závažnosti, 
o jejich spouštěčích. Účastníci si osvojí základní postupy 
a techniky krizové intervence, naučí se základním 
zásadám zásady vedení rozhovoru, způsobu navázání 
kontaktu, hledání řešení i možnosti ukončení rozhovoru.  

Účastníci si osvojí postupy při práci s nespolupracujícím, 
agresívním či depresivním uživatelem. Veškeré získané 
znalosti a dovednosti mohou účastníci uplatnit ve své 
práci, praxi i osobním životě.  

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2019/0748-SP/VP 
 
 8 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 

 

Více o lektorovi: 

 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

MODERNÍ PŘÍSTUPY 
V SOCIÁLNÍ PRÁCI 

SE ZAMĚŘENÍM 
NA KOMUNIKACI 

S DÍTĚTEM A S RODINOU 

LEKTOR 
 

VĚRA BECHYŇOVÁ, DIS. 

Plánování a vyhodnocování práce s klienty, s rodinou 
je základem kvalitní sociální práce. Během tohoto 
akreditovaného kurzu se účastníci seznámí s metodou 
Outcomes Star.   

Tento nástroj je založen na podpoře změn 
a na důkazech pro měření při práci s lidmi, práci 
s rodinou. Lektor má bohaté teoretické i praktické 
zkušenosti s využíváním tohoto nástroje v praxi.  

Účastníci budou proto teoreticky, ale také 
na příkladech z praxe seznámeni s hlavními principy 
a zásadami této metody. V průběhu kurzu 
si při skupinové práci vyzkouší dílčí techniky.  Lektor 
představí i další moderní přístupy v sociální práci 
ve smyslu plánování a vyhodnocování v kontextu 
participativních přístupů. 

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2021/0036-SP/VP 
 
 16 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 

 

Více o lektorovi: 

 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

MOTIVAČNÍ ROZHOVORY 
S DĚTSKÝM A 

MLADISTVÝM KLIENTEM 

LEKTOR 
 

MGR. MARTINA MIKESKOVÁ 

Komunikace s dítětem a „puberťákem“ je po všech 
stránkách velmi složitá. Jakým způsobem vést s dětským 
a mladistvým klientem efektivní rozhovor, motivační 
rozhovor představí lektor tohoto kurzu.   

Lektor účastníkům představí informace úzce související 
s obdobím dětství a dospívání, které májí z hlediska 
vývojové psychologie svá velká specifika. Účastníci 
si na konkrétních případech z praxe mohou vyzkoušet 
hovor s dětským klientem, který své potřeby, problémy, 
často nedovede či nechce pojmenovat.  

Během praktických nácviků si sociální pracovníci osvojí 
techniky rozhovoru vedoucí k podpoře a motivaci 
ke změnám v chování mladistvého klienta.  Účastníci 
mohou přinášet a konzultovat své zkušenosti, příklady 
z praxe.  

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2021/0040-SP/VP 
 
 16 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu  

 

Více o lektorovi: 

 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

PRÁCE S MLADISTVÝMI 
UŽIVATELI NÁVYKOVÝCH 
LÁTEK A JEJICH RODINOU 

LEKTOR 
 

BC. JAN HORÁK 

Uživatel návykových látek má své specifické problémy 
a potřeby.  Cílem tohoto kurzu je představit 
a zprostředkovat možnosti efektivní spolupráce 
sociálních pracovníků (pracovníků obcí, pracovníků 
dalších sociálních institucí a zařízení) s dostupnými 
adiktologickými službami.  

Lektor kurzu seznámí účastníky s klientskou prací 
jak v ambulantních, tak pobytových zařízeních 
pro nezletilé a mladé dospělé uživatele návykových 
látek. Na kazuistikách a příkladech z praxe představí 
různé možnosti a přístupy, osvědčené metody 
a praktiky v přímé práci s těmito klienty.  

Díky tomuto kurzu sociální pracovníci rozvinou 
své kompetence v oblasti vlastní motivace vedoucí 
ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním 
změnám chování a vzájemné spolupráci. 

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2021/0906-SP/VP 
 
 8 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 

Více o lektorovi: 

 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

ROZVOJ ZÁKLADNÍCH 
DOVEDNOSTÍ SOCIÁLNÍHO 
PRACOVNÍKA PŘI VEDENÍ 

MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ 
S KLIENTEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

LEKTOR 
 

MGR. MARTINA MIKESKOVÁ 

Rozhovor je základní nástroj pro práci s klientem a řešení 
jeho nepříznivé sociální situace. Zdokonalování 
se ve vedení rozhovoru je nedílnou součástí práce 
sociálního pracovníka.  

Díky tomuto kurzu se účastníci naučí nastavit 
si bezpečný profesní vztah a určí si pomyslnou hranici 
rolí ve vztahu s klientem. Při řešení kazuistik 
představených lektorem si procvičí zahájení, vedení 
a také ukončení spolupráce s klientem tak, aby nalezli 
motivační zdroje klienta a v průběhu práce s klientem 
dokázali namísto sociální kontroly aplikovat sociální 
pomoc.   

Lektor účastníkům objasní jak volit vhodnou intervenci, 
jak intervenci správně aplikovat. Účastníci budu 
pracovat samostatně i ve skupinách. Do práce mohou 
přispívat i svými případy z praxe.   

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2021/0917-SP/VP 
 
 16 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 

 

Více o lektorovi: 

 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

SOCIÁLNÍ PRÁCE 
S PACHATELI TRESTNÝCH 

ČINŮ 

LEKTOR 
 

MGR. LENKA 
HONSÁRKOVÁ, DIS.  

I pachatelé trestné činnosti a odsouzení jsou běžnými 
klienty řady sociálních pracovníků v různých službách. 
V tomto vzdělávacím kurzu mohou sociální pracovníci 
rozšířit své znalosti o charakteristiky trestné činnosti, 
různorodost a typologii pachatelů trestných činů, 
jak je vedeno trestní řízení a v neposlední řadě o znalosti 
aktuálně ukládaných trestů.  

Lektor se bude věnovat problematice práce 
s odsouzenými jak na svobodě, tak ve výkonu trestu 
odnětí svobody. Na kazuistikách a příkladech dobré 
praxe bude lektor demonstrovat práci s pachateli 
ve smyslu řešení následků trestné činnosti.  

Důraz je kladen na seznámení se s mezioborovou prací 
v organizacích věnujících se penitenciární 
a postpenitenciární péči. Účastníci získají přehled 
o těchto organizacích v kraji, potažmo v celé republice. 

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2020/0789-SP/VP 
 
 8 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 

 

Více o lektorovi: 

 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

SPECIÁLNÍ 
PSYCHOPATOLOGIE 
PRO ZAMĚSTNANCE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

LEKTOR 
 

MGR. MICHAL NOGA 

Stále více se v běžném i pracovním životě setkáváme 
s osobami trpícími psychickými problémy či duševní 
poruchou. Tento vzdělávací kurz nabídne účastníkům 
poznat základní klasifikaci duševních poruch, 
orientovat se v nejčastějších duševních onemocněních. 

Lektor se zároveň bude věnovat specifikům poruch 
chování, které jsou způsobeny užíváním psychotropních 
látek. Díky kazuistikám a příkladům z praxe se účastníci 
kurzu naučí vnímat projevy duševních poruch 
a duševních chorob. Účastníci získají základní i kontaktní 
informace o organizacích pracujících s těmito klienty 
v rámci Moravskoslezského kraje.  

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2019/0915-SP/VP  
 
 8 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu  

Více o lektorovi: 

 

 



Kontaktní údaje:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
www.sociofactor.eu 

ZÁKLADY KRIZOVÉ 
INTERVENCE SE 

ZAMĚŘENÍM NA ŘEŠENÍ 
KRIZÍ V RODINĚ 

LEKTOR 
 

BC. DAVID TICHÝ, DIS.  

Problémy či krize v rodině mohou nastat kdykoli 
a dotýkají se všech členů. Cílem tohoto vzdělávacího 
kurzu je posílit pracovní kompetence sociálních 
pracovníků při řešení akutních a aktuálních krizí 
v rodině, při poskytování základní krizové intervence.  

Lektor účastníky seznámí s pojmem krize, na kazuistikách 
objasní nejčastější příčiny krize, poukáže na typologii 
a průběh krize. Na praktických ukázkách představí 
krizovou intervenci, základní postupy a jednoduché 
techniky.   

Druhý den kurzu je věnován praktickému nácviku 
různých krizových intervencí dle příkladu z praxe lektora 
či účastníků. Nácvik se týká zejména náročných 
životních situací jako je rozpad vztahu, rozvod 
manželství, úmrtí z pohledu partnerů i dětí či náročných 
situací v souvislosti s dospíváním dítěte, šikanou či 
závislostí. 

 akreditovaný vzdělávací kurz - A2019/0095-SP/VP 
 
 16 výukových hodin  
 
 prezenční nebo online výuka 

 
 studijní texty a materiály 

 
 osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 

 

Více o lektorovi: 

 

 



PROSTOR PRO 

POZNÁMKY 

 

 

POZNÁMKY 
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KURZY NA 
MÍRU  

 
PRO KOHO?  

  

 

Umíme:  
 zajistit kurzy v našich prostorách nebo ve Vaší 

organizaci.  
 flexibilně reagovat na aktuální trendy a požadavky.  
 realizovat kurzy prezenční i online formou.  
 sestavit kurz podle Vašich potřeb a specifického 

zadání.  
 sestavit vhodný lektorský tým odborníků z praxe.  
 zajistit přátelské a příjemné prostředí pro výuku.  
 pracovat, vyučovat interaktivní, zábavnou formou. 
 

 
Zajišťujeme: 
 akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy.  
 vzdělávací kurzy s různou hodinovou dotací.  

 dlouhodobé výcvikové vzdělávací aktivity. 
 
 
Kontaktujte nás:  
Bc. Jana Škorňoková 
+420 774 420 700 
skornokova@sociofactor.eu 
 
Mgr. Hana Vývodová 
+420 776 688 477 
vyvodova@sociofactor.eu 
 
 
 

 

 sociální 
pracovníky  

 vedoucí 
pracovníky  

 pracovníky na 
manažerských 
pozicích 

 

 

 



VÝZKUM  
VZDĚLÁVÁNÍ  

INOVACE  

OSTRAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 


