
 
Srdečně Vás zveme na 

Cyklus diskuzních setkání poskytovatelů sociálních služeb  

v procesu transformace II. 
 

Termíny: 14. 10. 2019, 6. 11. 2019, 20. 11. 2019   

Čas:   9.00 – 15.00 hodin 

Místo:    Praha, bude upřesněno  

Určeno pro: poskytovatele pobytových sociálních služeb v procesu transformace 

 
Předmětem cyklu diskuzních setkání budou témata související s procesem transformace pobytových 

sociálních služeb. Každé setkání bude zaměřeno na jiné téma. Tématem bude provázet odborník na 

danou problematiku, následovat bude diskuze účastníků. 

 

Témata: 

1. Empowerment - zmocňování (14. 10. 2019) 

Představen bude koncept empowermentu, selfsteeringu a jejich historie. Dále se bude 

diskuze soustředit na metody, postupy a nástroje, které jsou při empowermentu 

využívány a souvislost mezi empowermentem a deinstitucionalizací sociálních sužeb, jaký 

vliv má na iniciativu v rozhodování a aktivní účast na vlastním rozhodování a posílení práv 

uživatele sociální služby, případně do jakých oblastí empowerment v životě člověka 

s postižením zasahuje. Dále se diskuze zaměří na úlohu pracovníků při realizaci 

empowermentu a sdílení zkušeností pracovníků v sociálních službách s jeho využitím.   

 

2. Sebeobhájci (6. 11. 2019) 

V diskuzi se zaměříme například na to, co je sebeobhajování, jaké oblasti a témata 

sebeobhájci řeší a co je účelem sebeobhájcovství. Budeme mluvit i o tom, jaké mají 

sebeobhájci kompetence, jaké musí mít schopnosti, dovednosti, v jakých tématech se má 

sebeobhájce orientovat apod. Dále budeme hovořit o tom, jaké typy skupin sebeobhájců 

existují a jaké mají funkce a o úloze asistenta skupiny sebeobhájců. V rámci diskuze bude 

řešena i role poskytovatelů sociálních služeb v  sebeobhájcovství.        

 

3. Zapojení osob se zdravotním postižením žijících v komunitní pobytové sociální službě 

do běžné komunity (20. 11. 2019) 

Diskuze se zaměří na rozvíjení vztahů uživatele v komunitě, oblasti podpory uživatele, 

pomoc vs. podpora, situace se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a sociální 



 
rehabilitace, jako předpoklad pro úspěšné začlenění do komunity. Dále se v diskuzi 

budeme zabývat vybranými rizikovými situacemi, které se mohou v rámci života uživatele 

v komunitě vyskytnout a na jejich zvládání.    

 

 

Přihlašování:  

Preferujeme přihlašování účastníků na celý cyklus diskuzních setkání.  

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím formulář zde, a to do 19. 7. 2019.  

 

Organizační informace:  

Na jednotlivá témata v rámci cyklu diskuzních setkání bude přihlášeným účastníkům zaslán program.  

Další diskuze v rámci cyklu III. budou probíhat během zimních a jarních měsíců roku 2020. Na tyto 

akce budete včas upozorněni.  

 

Během setkání nebude zajištěno občerstvení.  

 

V případě dotazů se můžete obracet na transformace@mpsv.cz.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi,  

tým projektu Život jako každý jiný www.trass.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC-yWWjb3n1BeOTnpjU4QPEV6y2F1TzkHDUlZmRpUTEy2hdA/viewform

