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Máme široké portfolio kurzů z oblasti práce s klientem i z oblasti managementu. 
Všichni naši lektoři mají bohatou praxi v tématech, která školí. Odškolili tisíce hodin v různých typech organizací a všechny své zkušenosti ochotně
sdílí s účastníky kurzů.
 

VZDĚLÁVÁME PROFESIONÁLY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

TUDYTAM, z.s.
Fakturační údaje: Charkovská 385/15, 101 00, Praha 10 – Vršovice; IČ: 05614449; 

Kancelář a školicí místnost: v sídle Křesťanského společenství Praha Jih, Budějovická 9, Praha 4 – Michle.
Kontaktní email: kurzy@tudytamvzdelavani.cz;

Nejlépe se člověk učí tím, že o věcech přemýšlí a zkouší je dělat. Proto jsou naše kurzy plné aktivit, úkolů a diskusí. 
Na kurzech pracujeme se skupinami do 20 lidí, aby měl každý možnost ptát se, diskutovat a aby byl možný kontakt každého účastníka s lektorem.
Kurzy s více než 10 účastníky realizují zpravidla 2 lektoři pro zajištění maximální kvality obsahu kurzu i procesu práce se skupinou nebo týmem.
 

JAK NA NAŠICH KURZECH PRACUJEME? 

VYBERTE SI A PŘIHLAŠTE SE NA NĚKTERÝ Z AKTUÁLNÍCH KURZŮ. 

Více informací o otevřených kurzech naleznete na našich webových stránkách: tudytam-vzdelavani.cz/aktualnikurzy

Legenda k nabídce kurzů: 
Jednodenní kurz - šedé podbarvení
Dvou a více denní kurz - bílé podbarvení
Kurz Vyladěná  v Litomyšli - červené podbarvení
Manažerský výcvik - žluté podbarvení

GARANCE 
KVALITY

UVIDÍTE, ŽE NEBUDETE LITOVAT.

Kurzy jednodenní nebo vícedenní realizujeme jako otevřené převážně v Praze v našich školicích prostorech.

Máme 99% spokojených účastníků našich kurzů. 

Školitelé si nás získali svými zkušenostmi z praxe, vědomostmi a pozitivním přístupem, že každý klient 
se dá aktivizovat. Školení bylo nesmírně poučné a na vysoké odborné úrovni a já jsem zejména ocenila
způsob jakým nám lektoři předali své bohaté životní zkušenosti. Jsou to skutečný odborníci na svém místě."
 
"Kurz byl skvělý! Obsahově byl zajímavý, pomohl nám pojmenovat “kameny úrazu” a byl inspirativní. Líbilo 
se nám, jak je dvoudenní kurz strukturovaný, jednotlivé části programu na sebe plynule navazovaly a přitom
to bylo pestré, žádná nuda. A přidaná hodnota – lektoři jsou profesionálové a zároveň fajn lidi, celý čas
provázela příjemná atmosféra."

tudytam-vzdelavani.cz

https://tudytam-vzdelavani.cz/aktualnikurzy/


Pracujete s nemotivovanými klienty? Klesá vaše vlastní motivace k práci s nimi? Pak je přestaňte motivovat k tomu, co nechtějí, a začněte z úplně
 jiného konce. Na kurzu TUDYTAM zjistíte, že nemotivovaný klient neexistuje.

PRÁCE S MOTIVACÍ KLIENTA A HRANICE SLUŽBY
13. – 14. 05. 2019

Chvála chvále! Stačí jen umět dobře pochválit a citlivě podat kritiku a vaši zaměstnanci se budou rozvíjet do krásy! Přijďte si prakticky vyzkoušet
chválu i kritiku a ovládnout mistrovství zpětné vazby jako nástroje pro práci se zaměstnancem. A zkoušeli jste někdy dávat zpětnou vazbu Rudolfovi
Hrušínskému nebo Zdeňku Svěrákovi?
 

POCHVALA A KRITIKA JAKO ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
15. – 16. 05. 2019

Klient, jeho opatrovník a poskytovatel sociální služby. Mohl by to být obyčejný trojúhelník, ale občas je to spíš hlavolam. Nebo bojovka. Přijďte se k
nám naučit pravidla hry, ujasnit si vztahy a role jednotlivých hráčů a hledat cesty, jak řešit situace ve vaší praxi! Provede vás sehraný tandem ve
složení právník a sociální pracovník.
 

SPOLUPRÁCE A VYJEDNÁVÁNÍ S OPATROVNÍKY
27. – 28. 05. 2019

TUDYTAM, z.s.
Fakturační údaje: Charkovská 385/15, 101 00, Praha 10 – Vršovice; IČ: 05614449; 

Kancelář a školicí místnost: v sídle Křesťanského společenství Praha Jih, Budějovická 9, Praha 4 – Michle.
Kontaktní email: kurzy@tudytamvzdelavani.cz;

TEXT HERENOVINKA

ROLE MANAŽERA II.: EFEKTIVITA A DE/MOTIVACE V KAŽDODENNÍ PRAXI MANAŽERA
30. 04. 2019
Nestíháte? Přepisujete si v diáři úkoly z jednoho týdne na druhý? Slýcháte od zaměstnanců často: „To se nedá stihnout”? Přijďte zjistit, kde je chyba!
Pojďte také zjistit, proč se vám některé investice do personálu nevracejí a jak to udělat, aby byli zaměstnanci v práci rádi.
 

JARO / LÉTO 2019

ŘEŠENÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ
23. 05. 2019
Sehraný tým se nepozná podle toho, že se v něm nevyskytují konflikty, ale podle toho, jak ke konfliktům přistupuje. Pojďte s námi konfliktům lépe
porozumět, pojďte se naučit v nich orientovat a využívat je, pojďme společně objevovat potenciál, který je v konfliktech ukryt. Možná se konfliktů
přestanete obávat a možná je začnete mít i rádi…
 

Vím jak chránit osobní údaje a proč: aneb kompas v džungli předpisů.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
29. 05. 2019 TEXT HERENOVINKA
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Udělal jste to moc pěkně, ale …“ „Vy jste šikovnej!“ „Jste fakt hroznej.“ Zpětná vazba může vypadat různě. Vazbíme, a ani to nevíme. Ale můžeme se
učit zpětnou vazbu kontrolovat a kultivovat. A také se můžeme rozhodnout, čemu vlastně budeme věnovat pozornost – jestli tomu, co se nedaří, nebo
tomu, co se daří.
 

JAK POSKYTOVAT ZPĚTNOU VAZBU KLIENTOVI SOCIÁLNÍ SLUŽBY
10. – 11. 06. 2019

VYLADĚNÁ ORGANIZACE. KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
25. – 30. 08. 2019

Efektivita, inovace, optimalizace, výkon….. nebo raději: Spokojenost, Smysluplná práce, Sdílení v týmu a Radost :). My jsme 
si vybrali to druhé! Víme, jak na to, a rádi vás to naučíme. Na letním šestidenním kurzu plném zážitků. Tři zkušení lektoři,
sdílení ve skupinách, simulační hra – zkrátka zábava i poučení. Nový pohled na řízení vaší organizace a týmu je na dosah.
 

TUDYTAM, z.s.
Fakturační údaje: Charkovská 385/15, 101 00, Praha 10 – Vršovice; IČ: 05614449; 

Kancelář a školicí místnost: v sídle Křesťanského společenství Praha Jih, Budějovická 9, Praha 4 – Michle.
Kontaktní email: kurzy@tudytamvzdelavani.cz;

ŘÍDIT SEBE, ŘÍDIT LIDI, ŘÍDIT SLUŽBY – VÝCVIK PRO MANAŽERY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
STARTUJEME 25. – 26. 9. 2019
A je to tady. Máme pro vás nově něco, co na trhu dosud nebylo! Unikátní manažerský výcvik postavený na cíleném rozvíjení
vlastních dovedností a sdílení s dalšími manažery ve výcvikové skupině. Komplexní 200 hodinový výcvik pod vedením
zkušených odborníků z TUDYTAM s mnohaletou manažerskou i lektorskou zkušeností. Staňte se předmětem vlastního
zkoumání. Pojďte s námi zaměřit svou pozornost na sebe a své manažerské dovednosti. Podívejte se na sebe jako na člověka,
který řídí sebe i své kolegy a organizaci. Pojďte rozvíjet všechny důležité 
manažerské kompetence a trochu, nebo trochu víc se posunout.
 

TEXT HEREMANAŽERSKÝ VÝCVIK

JARO / LÉTO 2019

Přestaňte bojovat s individuálním plánováním! Přestaňte se zlobit na „papíry“ a dejte jim roli, která jim patří: „sepisování plánů“ není cílem, 
ale prostředkem. Naučíme vás individuální plánování chápat jako případovou práci, při níž jde především o týmové hledání praktických řešení. 
Běhá vám mráz po zádech, když jste v práci, nebo naopak vidíte vše růžově? Nebo strkáte hlavu do písku a doufáte, že se nic nestane? 
Přijďte si vyjasnit, co znamená práce s riziky, jakou máte odpovědnost a vytvořit rizikový plán, který ochrání vás i klienta!
 

NEOHROZIT, ALE NEOMEZIT? PRÁCE S RIZIKEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
12. 03. 2019

TEXT HERENOVINKA
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