
 

 

Shrnující informace o realizaci projektu 

Vzděláváním pracovníků v oblasti sociálních službách a sociálního začleňování 

k profesionální péči o osoby s duševním onemocněním 

CZ.1.04/3.1.03/D5.00008 

Doba realizace projektu: 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015 

 

Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociálního 

začleňování (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci státní správy) 

se zaměřením na podporu změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a jejich integrace 

na trh práce a do společnosti v rámci dalšího vzdělávání podle Zákona o sociálních službách 

č. 108/2006 Sb., v 11 akreditovaných vzdělávacích programech, z toho 10 z nich bylo 

vytvořeno v rámci projektu. Tento základní cíl byl beze zbytku splněn. 

Klíčové aktivity: 

1. Organizačně technické zázemí – klíčová aktivita splněna, v průběhu projektu byly 

zajištěny všechny aktivity a činnosti, uvedené v žádosti o finanční podporu. 

2. Výběr klientů – výběry účastníků ze sociálních zařízení probíhaly prioritně na základě 

dotazníkového šetření, které jsme provedli před podáním žádosti o finanční podporu nebo 

na základě dodatečného zájmu ze stran nových sociálních zařízení. Řada sociálních 

zařízení se o projektu a možnosti vzdělávání dozvěděla během projektu především 

z našich webových stránek nebo od kolegů (v případě volných míst byly také do projektu 

zapojeni). Celkem bylo podpořeno 222 účastníků. 

3. Práce s cílovými skupinami - s cílovými skupinami bylo pracováno téměř po celou dobu 

trvání projektu. Účastníci jednotlivých vzdělávacích modulů obdrželi učební materiály, 

bylo jim zajištěno drobné občerstvení a oběd, po ukončení vzdělávací akce proběhla 

evaluace pomocí evaluačních dotazníků, následně úspěšní absolventi obdrželi osvědčení 

o absolvování vzdělávacího modulu. Dále mohli využít možnosti přímé podpory ve 

formě proplacení jízdného a refundace mzdy za dobu účastni na semináři. 

4. Tvorba nových vzdělávacích programů a jejich následné předložení k akreditaci na 

MSPV - během projektu bylo vytvořeno a podáno k akreditaci na MPSV celkem 10 

vzdělávacích programů pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách či 

řídící pracovníky, všechny byly úspěšně schváleny. Jednalo se o tyto vzdělávací moduly: 

- Specifické potřeby osob s duševním onemocněním,  

včetně jejich hodnocení pro indikaci individuální/komunitní péče - 8 vyuč. hodin 

- Specifika práce s osobami s duševním onemocněním - jednotlivé způsoby práce 

s touto cílovou skupinou - úvod do problematiky - 8 vyuč. hodin 

- Způsoby motivace zaměstnavatelů nebo zprostředkujících subjektů k zaměstnávání 

osob s duševním onemocněním - úvod do problematiky - 6 vyuč. hodin 



 

 

- Způsoby de-stigmatizace osob s duševním onemocněním - úvod do problematiky - 6 

vyuč. hodin 

- Způsoby jednání a komunikace s osobami s duševním onemocněním - úvod do 

problematiky - 8 vyuč. hodin 

- Způsoby zajištění a poskytování komunitní péče osobám s duševním onemocněním, 

důsledky institucionální péče a prevence negativních důsledků institucionální péče, 

transformace služeb pro osoby s duševním onemocněním a její cíle - úvod do 

problematiky - 8 vyuč. hodin 

- Prevence opatření omezujících pohyb osob s duševním onemocněním, včetně bariér a 

faktorů vytvářejících limity pro osoby s duševním onemocněním- úvod do 

problematiky - 6 vyuč. hodin 

- Způsoby podpory sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a její 

problematika - úvod do problematiky - 8 vyuč. hodin 

- Podpora osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí a podpora při 

přechodu z institucionální péče - úvod do problematiky - 8 vyuč. hodin 

- Propojení a poskytování podpory ze systému sociální ochrany a zdravotních služeb, 

zásady a možnosti spolupráce mezi sociálním a zdravotním systémem/službami - 

úvod do problematiky - 8 vyuč. hodin 

5. Vzdělávání cílových skupin v nových akreditovaných programech -  v rámci projektu 

bylo realizováno 18 vzdělávacích programů v souladu s plány v žádosti a aktuálním 

zájmem z řad CS: 

Specifické potřeby osob s duševním onemocněním,  

včetně jejich hodnocení pro indikaci individuální/komunitní péče - 8 vyuč. hodin - 1x 

Specifika práce s osobami s duševním onemocněním - jednotlivé způsoby práce 

s touto cílovou skupinou - úvod do problematiky - 8 vyuč. hodin - 2x 

Způsoby motivace zaměstnavatelů nebo zprostředkujících subjektů k zaměstnávání 

osob s duševním onemocněním - úvod do problematiky - 6 vyuč. hodin - 1x 

Způsoby de-stigmatizace osob s duševním onemocněním - úvod do problematiky - 6 

vyuč. hodin - 1x 

Způsoby jednání a komunikace s osobami s duševním onemocněním - úvod do 

problematiky - 8 vyuč. hodin - 2x 

Způsoby zajištění a poskytování komunitní péče osobám s duševním onemocněním, 

důsledky institucionální péče a prevence negativních důsledků institucionální péče, 

transformace služeb pro osoby s duševním onemocněním a její cíle - úvod do 

problematiky - 8 vyuč. hodin - 1x 

Prevence opatření omezujících pohyb osob s duševním onemocněním, včetně bariér a 

faktorů vytvářejících limity pro osoby s duševním onemocněním- úvod do 

problematiky - 6 vyuč. hodin - 1x 



 

 

Způsoby podpory sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a její 

problematika - úvod do problematiky - 8 vyuč. hodin - 2x 

Podpora osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí a podpora při 

přechodu z institucionální péče - úvod do problematiky - 8 vyuč. hodin - 1x 

Propojení a poskytování podpory ze systému sociální ochrany a zdravotních služeb, 

zásady a možnosti spolupráce mezi sociálním a zdravotním systémem/službami - úvod 

do problematiky - 8 vyuč. hodin - 2x 

- Psychiatrické minimum - 14 vyuč. hodin (4x - 3x pro PC a 1x pro SP) - již bylo 

akreditováno před zahájením realizace projektu 

6. Závěrečné zhodnocení projektu – v rámci této KA byla zhodnocena úspěšnost celého 

projektu, podařilo se překročit všechny plánované monitorovací indikátory s ohledem na 

velký zájem o námi nabízené vzdělávací programy. O úspěšném ukončení projektu jsme 

informovali jak na webových stránkách společnosti tak formou tiskové zprávy v místních 

novinách. 

 

Zdůvodnění přeplnění hodnot MI oproti předpokládaným cílovým hodnotám uvedeným 

v projektové žádosti: 

Indikátor 07.41.00 – Počet podpořených osob celkem = Plán: 65 osob, Skutečnost: 222 osob 

Plán jsme překročili téměř čtyřnásobně s ohledem na velký zájem o účast na bezplatných 

vzdělávacích programech. Původním plán bylo nabídnout více různých programů 

zaměřených na tématiku osob s duševním onemocněním, s tím, že by jeden účastník 

absolvovat i 5 různých programů, aby si vědomosti v dané problematice rozšířil. Pravdou 

ovšem je, že pro zaměstnavatele je především provozně náročné, vysílat na školení 

zaměstnance vícekrát, než je nutné (zákonná povinnost - 24 hodin ročně). Proto se počet 

podpořených osob navýšil a většina z nich absolvovala 1, max. 2 programy v rámci 

projektu. Jelikož byl o účast v projektu zájem, toto navýšení indikátorů nijak nenarušilo 

realizaci, cíle ani rozpočet projektu. Naopak jsme rádi, že jsme mohli podpořit takové 

množství osob, které dle zpětnovazebních dotazníků ocenily kvalitu a přínosnost 

vzdělávání.  

 

Indikátor 07.46.13 – Počet úspěšných absolventů kurzů celkem = Plán: 240 osob, 

Skutečnost: 280 osob 

Tento indikátor souvisí již s předešlým indikátorem 07.41.00 - s ohledem na větší počet 

podpořených osob se zvýšil i počet úspěšných absolventů. 

 

Udržitelnost projektu: 

I po ukončení projektu se dále věnujeme dalšímu vzdělávání v oblasti sociálních služeb.  

Důkazem je obnovení končících akreditací vzdělávacích programů. Zároveň připravujeme 

vzdělávací programy k akreditaci s novými tématy, která byla navržena ze strany cílových 



 

 

skupin (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, úředníci, popř. vedoucí 

pracovníci), s ohledem na potřebnost daného vzdělávání v jejich práci.  

S ohledem na spokojenost z řad účastníků našich kurzů se domníváme, že svou práci 

děláme dobře a také věříme, že budeme mít šanci pokračovat v těchto aktivitách i v dalším 

období. 


