INFORMACE
O PROJEKTU
Název projektu: Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na
VŠPJ a SVOŠS v Jihlavě
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.09/03.0015
Termín realizace: 2. 4. 2012 - 30. 9. 2014
Příjemce:
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Partner projektu: Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
Na základě analýzy vzdělávacích potřeb pracovníků organizací
působících v Kraji Vysočina v oblasti poskytování sociálních služeb
bylo v první fázi realizace projektu vytvořeno 15 vzdělávacích
modulů. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí Krajského úřadu
byla sestavena skupina 30 vedoucích pracovníků, na které byla
následně během čtyř semestrů pilotně ověřována kvalita a zaměření
těchto modulů. V závěrečné fázi realizace projektu proběhl evaluační
proces, v rámci kterého byly připomínky získané během pilotního
ověřování zapracovány do vytvořených vzdělávacích modulů. Finálně
zpracované vzdělávací moduly rozšiřují nabídku dalšího vzdělávání
obou zapojených subjektů.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
ve spolupráci se
Soukromou vyšší odbornou
školou sociální, o.p.s.
nabízí v rámci dalšího vzdělávání

Kurzy
v oblasti
sociálních služeb
a managementu

Kurzy jsou primárně určeny pro vedoucí pracovníky subjektů
působících v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina.
V nabídce je 15 modulů, které jsou zaměřeny jak na obecná
témata potřebných znalostí a dovedností pro vedoucí pracovníky
(strategické řízení, personalistika atd.), tak i na odborné znalosti
a dovednosti vedoucích pracovníků sociálních zařízení (metody
sociální práce, gerontologie, psychologie a psychiatrie atd.).
01. Modul:
02. Modul:
03. Modul:
04. Modul:
05. Modul:
06. Modul:
07. Modul:
08. Modul:
09. Modul:
10. Modul:
11. Modul:
12. Modul:
13. Modul:
14. Modul:
15. Modul:

Řízení lidských zdrojů
Strategické plánování
Právní minimum
Zákon o sociálních službách
Sociální a důchodové zabezpečení
Ekonomické minimum
Komunikační dovednosti
Marketing neziskových organizací a práce s novými
informačními technologiemi
Prezentační minimum
Vybraná problematika sociální a zdravotní péče
Metody sociální práce
Dobrovolnictví a dárcovství
Gerontologie
Vybrané kapitoly z psychologie a psychiatrie
Metody a techniky sociálního výzkumu

Moduly lze absolvovat jednotlivě, nebo volně kombinovat do větších
vzdělávacích akcí dle aktuálních potřeb.
K jednotlivým modulům jsou zpracovány výukové texty v tištěné
i elektronické podobě.

Podrobnosti o aktuálních termínech výuky a náplni jednotlivých
modulů naleznete na webu:
http://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/celozivotni-vzdelavani
Ceny modulů jsou závislé na hodinové dotaci, která se pohybuje
v rozmezí 6 – 20 hodin na modul.
Místem výuky je budova Vysoké školy polytechnické Jihlava,
Tolstého 16, Jihlava
V přípravě je akreditace jednotlivých modulů u MPSV.
Předpokládaný termín získání akreditace I. čtvrtletí 2015.

Kontakt:
Centrum celoživotního vzdělávání
Šárka Venkrbcová
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel. 567 141 118, 775 766 391
e-mail: sarka.venkrbcova@vspj.cz
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