NABÍDKA
VZDĚLÁVÁNÍ
PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
Vážení sociální pracovníci a pracovnice,
dovolujeme si vám předložit nabídku vzdělávání pro sociální
pracovníky a pracovnice realizovanou In IUSTITIA, o.p.s.
Nabízíme:
Odbornost
nabízeným
tématům
se
věnujeme
na odborné úrovni. Zastoupeny jsou pohledy z oborů práva,
sociální práce, společenských věd, psychologie, mediálních
studií a vzdělávání
Zkušenost dlouhodobě se věnujeme vzdělání odborné
veřejnosti, nejčastěji sociálním pracovníkům a pracovnicím,
Policii ČR, vyučujícím. Pravidelně publikujeme odborné
publikace nebo vzdělávací materiály.
Jedinečnost - nabízené kurzy jsou úzce zaměřeny
s ohledem na naši odbornost. Díky úzkému zaměření
nabízíme i kurzy, které realizujeme pouze my.
Profesionalitu - zaručujeme profesionální přístup ke všem
složkám
vzdělávacího
programu
–
praxe
v
oblasti
předsudečného násilí přes tvorbu vzdělávacích materiálů po
realizaci jednotlivých seminářů a lekcí. Všichni lektoři
a lektorky mají ve školení praxi.
Všechny kurzy jsou akreditovány u MPSV. Obsahují teoretický
výklad, praktická cvičení a práci s kazuistikami. Frekventanti/ky
získají základní učební materiál. Kurzy jsou realizovány min.
při počtu 7 účastníků.

Níže uvádíme stručný popis jednotlivých kurzů, včetně časové
dotace. Věříme, že si z naší nabídky vyberete kurz, který bude
vyhovovat vašim potřebám.

ZÁKON O OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ
Účastníci/ce kurzu se seznámí se zákonem o obětech trestných
činů. Bude vysvětlen pojem oběť, zvlášť zranitelná oběť,
zmocněnec, poškozený, důvěrník. První část kurzu se věnuje
základním rámcům trestního řízení. Následují práva dle zákona
o obětech trestných činů – právo na šetrný výslech, právo
na informace, právo na ochranu před druhotnou újmou, právo
na
ochranu
osobních
informací,
právo
na
podporu
a pomoc a právo na peněžitou pomoc. Kurz je určen sociálním
pracovníkům/cím
a pracovníkům/cím v sociálních
službách poskytujícím služby sociální prevence a sociálního
poradenství klientům
v obtížné sociální situaci. Kurz využijí
i pracovníci/ce OSPOD.
Časová dotace: 8 hod.
Cena: 1500 Kč/osoba

ÚVOD DO PROBLEMATICKY
PŘEDSUDEČNÉHO NÁSILÍ
Pětihodinový
základní
kurz
směřuje
k
seznámení
s problematikou předsudečného násilí. Tedy takového násilí,
které je motivováno předsudky útočníka vůči napadenému.
Předsudečné násilí (také násilí z nenávisti) se vyskytuje v mnoha
formách – útoky na majetek, šikana, verbální útoky a fyzické
napadení. Pro praxi sociálních pracovníků/nic je klíčové, aby
uměli násilí z nenávisti rozpoznat (identifikace) a poskytnout
ohroženým skupinám či konkrétním napadeným základní
informace.
Kurz
je
určen
sociálním
pracovníkům/cím
poskytujícím služby sociální prevence a sociálního poradenství
klientům a klientkám v obtížné sociální situaci, migrantům/kám,
osobám z menšin, zdravotně postiženým, subkulturní mládeži
(pracovníci/ce NZDM) a dalším osobám, které se mohou setkat
s předsudky. Kurz obsahuje teoretický výklad, praktická cvičení
a práci s kazuistikami. Frekventanti/ky získají základní učební
materiál.

Časová dotace: 5 hod.
Cena: 1000 Kč/osoba

ZÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
A PRACOVNICE
Osmihodinový úvodní kurz směřuje k osvojení základních pojmů,
principů a postupů v trestním řízení. Kurz je koncipován
hlediska potřeb sociálních pracovníků
a pracovnic tak, aby
po skončení kurzu uměli poskytnout svým klientům základní
poradenství v oblasti trestního řízení a/nebo klienty/ky provést
trestním řízení v pozici důvěrníka oběti. Kurz je určen sociálním
pracovníkům/cím a pracovníkům/cím v sociálních službách
poskytujícím služby sociální prevence
a sociálního
poradenství klientům v obtížné sociální situaci. Poznatky využijí
při poskytování sociálních služeb obětem násilí, včetně
domácího a partnerského násilí, případně i pachatelům trestné
činnosti. Kurz obsahuje teoretický výklad, praktická cvičení
a práci s kazuistikami. Frekventanti/ky získají základní učební
materiál.
Časová dotace: 8 hod.
Cena: 1500 Kč/osoba

BEZPEČNOSTNÍ A MEDIÁLNÍ
PLÁNOVÁNÍ PRO OBĚTI
TRESTNÝCH ČINŮ
Osmihodinový kurz je určen pro pracovníky v přímé péči
s klienty, kteří se ve své praxi setkávají s obětmi trestných činů.
Oběti trestných činů, které se při řešení různých trestných činů
(domácí násilí, stalking, kyberšikana atp.) obracejí na poradny
pro oběti trestných činů či jiné organizace, kde hledají podporu
při řešení nastalé situace, s pracovníky těchto organizací otevírají
téma obav o bezpečí své i bezpečí nejbližších osob. Pracovníci
těchto organizací tak musí: - Disponovat znalostmi o základních
bezpečnostních opatření pro různé druhy trestných činů Disponovat znalostmi legislativních norem, kterých je možné při
bezpečnostním plánování využít - Umět srozumitelnou formou
předat oběti znalosti z výše uvedených oblastí - Umět dobře
zmapovat zdroje oběti, kterými disponuje. Na základě těchto
znalostí a dovedností je možné sestavit bezpečností plán
ve spolupráci s obětí, který bude pro oběť využitelný v praxi.
Oběti se na pracovníky obracejí také s tématem medializace
případu - žádají o medializaci či řeší následky nevyžádané
medializace. Řízená či nevyžádaná medializace obětí se často
dotýká bezpečnosti obětí a jejich nejbližších osob, proto může
být mediální plán jedním z bodů bezpečnostního plánování či
může tvořit samostatný plán. Pro vytvoření mediálního plánu je
potřeba podobných znalosti i kompetencí pracovníka jako
u bezpečnostního plánování. Kurz obsahuje teoretický výklad,
praktická cvičení a práci s kazuistikami, základní učební
materiál.
Časová dotace: 8 hod.
Cena: 1500 Kč/osoba

HATESPEECH V ONLINE PROSTORU
Kurz reaguje na aktuální vývoj v oblasti předsudečného násilí,
tedy takového násilí, které je motivováno předsudky útočníka
vůči napadenému. Předsudečné násilí se do značné míry
přesouvá do online prostoru a je tedy potřeba se zaměřit na toto
prostředí a jeho specifika, která s sebou nese. Kurz je určen
pro všechny sociální pracovníky/ce, jenž se setkávají ve své praxi
s klienty a klientkami užívající online prostor zejména sociální
sítě, na kterých dochází k hatespeech. Kurz je výjimečný svým
zaměřením, ale také praktickým nácvikem v rámci kurzu. Tento
nácvik se zaměřuje na oblast bezpečnosti a zabezpečení
sociálních sítí v kontextu hatespeech. Absolventi/ky kurzu získají
teoretické znalosti z oblasti hatespeech a možnosti řešení
tohoto násilí, díky nácviku získávají také praktické zkušenosti,
které mohou využít v přímé práci s klienty/kami, ale také
v osobním životě při používání sociálních sítí.
Časová dotace: 8 hod.
Cena: 1500 Kč/osoba

JAK KURZ OBJEDNAT
Individuálně prostřednictvím přihlašovacího formuláře - Formulář
s vypsanými termíny naleznete na odkazu na webové stránce In IUSTITIA
v sekci Vzděláváme - Sociální pracovnice
Skupinově - objednat jakýkoli seminář pro skupinu sociálních
pracovníků/nic za jednu či více organizací můžete zasláním emailu
Kateřině Baňacké (kontakt na poslední straně)

JAK KURZ ZAPLATIT
Účastnický poplatek za vybraný kurz prosím zašlete předem – nejpozději
týden před konáním kurzu:
na účet In IUSTITIA č. 2900264828/2010.
variabilní symbol uveďte 1415.
do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka/účastnice
případně organizace, která kurz objednala pro skupinu.

PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTI
NA KURZECH
Všechny podmínky přihlašování a účasti na kurzech jsou uvedené
na našich internetových stránkách. Objednávkou či přihláškou je berete
na vědomí a od této chvíle jsou závazná pro nás i Vás.

NENAŠLI JSTE, CO JSTE
HLEDALI?
V případě zájmu jsme ochotni vytvořit vzdělávací kurz na klíč dle
potřeb Vašeho týmu.
Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je 1500,-- Kč/účastník/ce
Kurz v rozsahu 5 vyučovacích hodin je 1000,-- Kč/účastník/ce.
Kurz pro organizace, min. počet účastníků 7 a max. počet
účatníků 15, 14 000,-- Kč.
V případě doplňujících dotazů prosím kontaktujte:
Kateřinu Baňackou
katerina.banacka(zavinac)in-ius.cz
773 177 844
www.in-ius.cz

