PSANÍ ZÁZNAMŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.

Byli jste na našem kurzu Psaní záznamů v sociálních službách a chcete se v této
oblasti dále rozvíjet? Pracovali jste na zlepšení své dovednosti zaznamenat důležité
momenty v poskytování služby a chcete získat zpětnou vazbu na obsah záznamu?
Je psaní záznamů vaší silnou stránkou a chcete se naučit efektivně využívat
záznamy pro další rozvoj kvality služby? Pokud ano, těšíme se na vás!

ANOTACE
Zákon o sociálních službách ukládá poskytovatelům povinnost vést „písemné
individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby“. Navazující kurz
umožní, prostřednictvím detailní analýzy, podívat se na stávající kvalitu písemných
záznamů v jimi poskytované sociální službě. Účastníci si prakticky ověří význam
písemných záznamů pro individuální plánování a vyhodnocování a pro získání
dalších podnětů vedoucích ke zvyšování kvality služby.

CO VÁM KURZ PŘINESE
Budete rozumět zákonné povinnosti
vedení záznamů o průběhu
poskytování sociální služby a chápat
potřebnost záznamů.
Poznáte své silné a slabé stránky
v psaní záznamů o průběhu
poskytování sociální služby a dozvíte
se, co je třeba rozvíjet.
Naučíte se využívat písemné
záznamy jako podklad pro
individuální plánování a vyhodnocování průběhu služby.
Naučíte se využívat písemné záznamy pro další zvyšování kvality služby.
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Kurz má akreditaci MPSV ČR  Kurz je nyní v akreditačním řízení...
Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin
Pro pracovníky přímé péče, sociální pracovníky, metodiky, vedoucí služeb.
Kurz je koncipován jako navazující na kurz Psaní záznamů v sociálních
službách (číslo akreditace A2017/0434SP/PC/VP).
Předchozí absolvování úvodního kurzu je výhodou, nikoliv podmínkou.
V úvodu kurzu zopakujeme základní východiska pro toto téma (zákonné normy).
V navazujícím kurzu budeme pracovat pouze s reálnými anonymizovanými záznamy
o průběhu služby, které si účastníci přinesou s sebou.

LEKTOŘI O KURZU
Dita Vojířová
Myslím, že tento kurz je jedním z mála v naší nabídce, který cíleně
umožňuje navázat na získané informace a v časovém odstupu
si ověřit, zda u mne jako pracovníka došlo k posílení dovedností
v této oblasti. Těším se na radost účastníků, až v praxi zažijí
další možnosti využití psaných záznamů a jejich efektivitu. :)
Jenda Paleček
A kdybyste náhodou měli pocit, že už toho máte dost, pustíme
si třeba Vypsanou fiXu.

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.
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