DOVEDNOSTI PRO UDRŽENÍ HRANIC
V PROFESIONÁLNÍM VZTAHU

„Workshop! Videa, v nichž účinkují naši lektoři! Scénky, v nichž vystupujete vy!
Jedinečná možnost procvičit si dovednosti potřebné k udržování profesionálního
pomáhajícího vztahu s klienty sociálních služeb v různých situacích: například při
fyzickém kontaktu, v rozhovoru s klientem o osobních věcech, při obdarovávání…
Zvládnete to? Jistěže!“

ANOTACE
Workshop “Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu" je zaměřen na rozvíjení
vědomé práce s profesionální rolí pomáhajícího a jeho vztahu ke klientovi sociální služby. Je
věnován především nácviku dovedností potřebných k udržování profesionálního
pomáhajícího vztahu s klienty sociálních služeb, a to zejména ve třech oblastech: zacházení s
fyzickým kontaktem, zacházení s nepříjemným (osobním) tématem v rozhovoru s klientem a
ne/přijímání daru. Účastníci budou pracovat s vlastní zkušeností v těchto oblastech práce s
hranicemi a budou mít možnost vyzkoušet si modelově problematické situace a pod
vedením lektorů ve skupině reflektovat různé způsoby jejich zvládání. Prostor bude i pro
téma z oblasti hranic ve vztahu s klientem, které přinesou samotní účastníci.

CO VÁM KURZ PŘINESE
Ujasnění toho, jaký fyzický kontakt s klientem je akceptovatelný, jak se vůči fyzickému
kontaktování ze strany klienta nezraňujícím způsobem vymezovat, a dovednost toto
vymezení použít v praxi.
Informace o tom, jak zacházet s nepříjemným tématem v rozhovoru s klientem, a
dovednost s ním v rozhovoru pracovat.
Znalost různých způsobů, jak reagovat na klientovu nabídku daru, a dovednost využít je v
praxi.
Zkušenost, jak reagovat v další oblasti tohoto tématu, která vzejde z praxe účastníků.

Kurz má akreditaci MPSV ČR.

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

Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Pro všechny pracovníky, kteří jsou
v kontaktu s klienty sociálních služeb
a chtějí si prohloubit své dovednosti
pro udržení hranic a jsou připraveni
na modelové situace. :)

LEKTOŘI O KURZU
Dita Vojířová
Na kurzu “Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity” společně
hledáme, jak si udržet profesionální roli, ale není zde dostatek prostoru
zkoušet si různé strategie, jak toho docílit. Proto přicházíme s tímto
workshopem a moc mě těší, že pracovníci služeb mají zájem se v těchto
dovednostech stále zlepšovat! Zároveň je to pro mne příležitost využít
své zkušenosti, které jsem získala při výcviku ve videotréninku interakcí.
Jenda Paleček
Taky jsem se bál natáčení… :)

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
Holešovicích. 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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