PÍSEMNÁ PRAVIDLA A METODIKY V ORGANIZACI

Tápete v tom, co má být obsahem pracovních nebo metodických materiálů
vaší organizace? Nejste si jisti, jestli máte „všechno“? Nebo máte „všechno“,
ale pracovníci, kteří mají písemná pravidla používat, je nepoužívají,
nebo o nich dokonce ani nevědí? Přijďte zjistit, v čem je zakopaný pes!

ANOTACE
Kurz je věnován třem základním tématům spojeným s vytvářením a využitím
metodik a vnitřních pravidel v organizaci: Prvním z nich je vzájemné provázání
vnitřních pravidel a metodik v ucelený systém, druhým základní formální a obsahové
náležitosti a požadavky na směrnice a metodiky a posledním tématem jsou postupy
jejich tvorby a implementace do praxe. Důraz je kladen na efektivitu práce se
směrnicemi a metodikami, jejich využitelnost pro pracovníky a návaznost na
koncept a cíle poskytované sociální služby.

CO VÁM KURZ PŘINESE
Rozumět důvodům zpracování
metodik a pracovních postupů.
Vědět, které z nich jsou vyžadovány.
Standardy kvality sociálních služeb.
Znát základní požadavky na jejich
formální a obsahové zpracování.
Znát postup tvorby metodiky
a postup zavádění do praxe.

Kurz má akreditaci MPSV ČR č. A2017/0015SP/PC/VP
Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz
kurzy@tudytam-vzdelavani.cz; +420 721 847 730

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Kurz je určen těm, kteří jsou v organizacích odpovědní za metodickou práci,
a kteří potřebují zjistit, co má být obsahem metodik, jak mají vypadat, jak
z nich udělat smysluplný celek, nebo jak zajistit, aby je zaměstnanci znali
a postupovali podle nich.

LEKTOŘI O KURZU
Lada Furmaníková
I když je to už pěknou řádku let, velmi dobře si pamatuji, jak
jsem se s metodikami trápila. A kolik hodin jsem nad nimi strávila.
Nebyla jsem si jistá, co v nich má být, ani jak má dobrá metodika
vypadat. Velmi dobře si vybavuji i moment, kdy se metodiky začaly
hromadit a já se v nich ztrácela. A také moment, kdy jsem zjistila,
že zaměstnanci stejně pracují podle zvyklostí. S metodikami stále
trávím velkou spoustu času, ale už vím, jak na ně, a ráda se o to
s druhými podělím!
Dita Vojířová
Bylo pro mne důležité vnitřně přijmout fakt, že součástí poskytování
sociální služby je i umění ji písemně popsat a předat. Brzy na to
přišly otázky typu "Jak moc?" a hlavně "Proč jsem na to sama
a ostatní to nezajímá?". V této oblasti je pro mě důležitý proces,
a nejen samotné rozhodnutí.

TUDYTAM  AKTUÁLNÍ KURZY
Chcete vědět, jestli je kurz aktuálně vypsaný jako otevřený? Navštivte naše webové stránky,
kde najdete také ceny kurzů. Otevřené kurzy se zpravidla konají v našem Vzdělávacím centru
v Praze. Kurz můžeme uspořádat i na míru ve vaší organizaci za výhodnějších podmínek!
Potřebujete vědět více informací? Neváhejte a volejte, nebo pište email:
+420 721 847 730, kurzy@tudytamvzdelavani.cz.

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz
kurzy@tudytam-vzdelavani.cz; +420 721 847 730

