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Informace o projektu
Zahájení projektu:

Srpen 2016

Doba realizace:

24 měsíců

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, vedoucích pracovníků v různých 
tématech. 

Velmi důležitou součástí bylo vytvoření a setkávání Platformy sociální práce v Moravskoslezském kraji. 

Doba realizace projektu byla dva roky a to od srpna 2016 do července 2018. 

Celkem se uskutečnilo 10 školení a 7 workshopů, kterých se zúčastnilo 37 zástupců cílové skupiny. 

Všechna školení byla akreditována MVČR nebo MPSV. 
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Informace o projektu
Témata školení

Management v sociálních službách 

Stres a jeho zvládání, syndrom vyhoření

Komunikace s psychiatrickými klienty

Sociální práce a zásady jednání s obětí Veřejné opatrovnictví

Facilitační dovednosti

Přístup a způsob jednání u klientů s agresivním chováním

Komunitní plánování

Komunikační a prezentační dovednosti

Smrt, umírání a péče o umírajícího













Institut komunitního rozvoje 

15 let s Vámi



Institut komunitního rozvoje 
2003 - 2008

Kampaně na třídění odpadů

Zahájení zpracování komunitních plánů rozvoje sociálních služeb

ORP Frenštát pod Radhoštěm

ORP Frýdlant nad Ostravicí

Odry a Fulnek

Studénka

Příbor



Institut komunitního rozvoje 
2003 - 2008

Projekty

Rozvoj sítě poradenských a environmentálních center

www pro ženy



Institut komunitního rozvoje 
2009 - 2016

Administrace Nadace OKD

Komunitní plán Sdružení obcí Hlučínska – 14 obcí

Komunitní plán DSO Slezská brána

Kompetenční model pracovníků škol

Kompetenční model

Angažovanci

Komunitní plán Vratimov

Komunitní plán Paskov

Místní akční plány rozvoje vzdělávání



Institut komunitního rozvoje 
2016 - dosud

Strategický plán Centrum pro rodinu Hodonín

Rozvoj obcí v SOH

Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

Sociální služby v SOH

Místní akční plány rozvoje vzdělávání



Institut komunitního rozvoje 
Kontinuálně

Národní síť Zdravých měst

Facilitace veřejných fór

Školení

Vzdělávání NNO

Vzdělávání úředníků


