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 SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

19.Běh podzim2013 
orientované na problematiku výchovy, prevence a poradenství v oblasti sociálně 

patologických jevů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (MŠMT) 
+  

orientované na rozvoj profesních dovedností zaměstnanců sociálních služeb (MPSV) 

 
Charakteristika programu: 

Program je plně zážitkovou aktivitou – sebezkušenostním výcvikem v modelové skupině, 

zaměřeným na komunikaci ve skupině, interpersonální vztahy a interakce. 

Cílem programu je prostřednictvím skupinového zážitku reflektovat svoji výchovnou, 

poradenskou a preventivní práci s klienty, profesionálně se rozvíjet a osobnostně růst. 

Frekventanti programu se formou vlastního zážitku, modelových situací a interakčních forem 

práce prakticky seznámí se základními přístupy v sociální,  poradenské a preventivní práci 

s jedincem, se skupinou a systémem. 

Program je dále zaměřen na reflexi vlastní práce s klienty formou metod a technik případové 

práce (bálintovská skupina, kasuistický seminář, As If, atd.).   

Součástí výcviku je také orientace v problematice rizikových projevů chování, které mají 

skupinově dynamickou povahu a trénink poradenských dovedností v práci s jedincem, 

skupinou a rodinou. 

KLÍČOVÉ POJMY: ZÁŽITEK, SEBEZKUŠENOST, TRÉNINK ZPĚTNÉ VAZBY A 

PORADENSKÉ KOMUNIKACE, OSOBNOSTNÍ RŮST, SEBEPOZNÁNÍ, 

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ 

 

Cíle programu: 

Výcvik je aktivitou zaměřenou na rozvoj sociálních, poradenských a preventivních dovedností 

pracovníků v sociálních službách a pedagogických pracovníků, zvl. těch, kteří pracují s dětmi 

a mládeží s rizikovým chováním. 

Účelem programu je prostřednictvím intenzivního zážitku na vlastní osobě absolvovat 

zkušenost prožívání jedince v sociální skupině a tyto zkušenosti poté transformovat do reálné 

práce se skupinou dětí a dospívajících a moci tak lépe ovlivňovat v rámci sociálního, 

preventivního či poradenského působení skupinové procesy a zprostředkovaně tak i prožívání 

a chování jedince ohroženého rizikovým chováním.  

K tomuto účelu je vytvořena výcviková skupina v počtu do 20 frekventantů, kteří spolu 

v průběhu 100 hodin rozložených do 4 setkání po dobu 4 měsíců cvičně interagují a získávají 

tak vhled do skupinových procesů a mohou je poté ve své profesi efektivněji ovlivňovat 

směrem k individuálnímu i skupinovému či komunitnímu zdraví. 

Nedílnou součástí programu je hlubší orientace v problematice prevence rizikového chování 

zvl. s ohledem na potřeby preventivní, sociální a poradenské práce. 

KLÍČOVÉ POJMY: INTERAKCE, SKUPINOVÉ PROCESY – SKUPINOVÁ 

DYNAMIKA, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ, PORADENSKÉ 

DOVEDNOSTI, REFLEXE A SUPERVIZE 
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Cílová skupina: 

Tento běh sebezkušenostního výcviku je určen pracovníkům v sociálních službách a 

pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení (zvl. metodikům prevence, speciálním 

pedagogům, sociálním pedagogům, třídním učitelům, výchovným poradcům, poradenským 

pracovníkům PPP, SVP a dalším pedagogickým pracovníkům). 

Kapacita programu je 20 frekventantů. Doporučený počet účastníků z jedné instituce jsou 

max. 3 osoby 

 

Rozsah: 

100 hodin přímé práce ve skupině rozdělených do 4 setkání v rozsahu 25 hodin (tj. 3 dny). 
Po absolvování základního programu v rozsahu 100 hodin nabízíme nadstavbové rozšíření pro pracovníky 

v oblasti včasné intervence v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární 

prevence užívání návykových látek v rozsahu 50 hodin (celkový rozsah tedy 150 hodin). 

 

Rámcové členění a obsah: 

1. setkání         23.9.-25.9.2013 

Téma: Setkání a tvorba výcvikové skupiny, očekávání, navázání vztahů ve skupině. 

Teoretické téma – práce v komunitě a s komunitou, přijímání a poskytování cílené zpětné 

vazby. Dovednosti v oblasti preventivní a poradenské práce. Reflexe konkrétních případů 

z praxe formou bálintovské skupiny, PREVENCE VYHOŘENÍ, VEDENÍ KOMUNIT 

      2.   setkání       16.10.-18.10.2013 

Téma: Skupinové pozice a role ve skupině. Teoretické téma: rizikové chování, problémové 

chování, poruchy chování.  Reflexe konkrétních případů z praxe formou kasuistického 

semináře, PREVENCE VYHOŘENÍ, VEDENÍ KOMUNIT, TRÉNINK PŘIJÍMÁNÍ A 

POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY  

       3.  setkání       13.11.-15.11.2013 

Téma: Skupinový život, skupinové procesy, sociální percepce. Teoretické téma: komunikace 

s dítětem a s rodičem, vedení poradenského rozhovoru. Reflexe konkrétních případů z praxe 

formou metody As If, VYHOŘENÍ, VEDENÍ SKUPINOVÝCH AKTIVIT S DĚTMI, 

TRÉNINK PŘIJÍMÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY  

4. setkání         11.12.-13.12.2013 

Téma: Skupinová a týmová spolupráce, konflikty ve skupině a jejich řešení. Teoretické téma: 

poradenské přístupy v práci se skupinou a rodinou. Reflexe konkrétních případů z praxe. 

Muzikoterapeutický worshop. Ukončení programu, předání osvědčení o absolvování.  

 

Místo konání: 

Setkání výcvikové skupiny budou probíhat pobytově formou soustředění ve školícím objektu, 

který svou polohou dobře vyhovuje potřebám frekventantů z jednotlivých institucí a zároveň 

je finančně dostupný vysílajícím organizacím. Pro tento běh programu je opět zajištěna již 

mnoha kolegům dobře známá Horská chata Slovan na Tesáku. 
Obec Tesák leží v Hostýnských vrších na hlavním tahu mezi Přerovem a Vsetínem, je dostupná autobusy 

z Přerova, Bystřice p.H., Hranic a Vsetína.  

Chata Slovan je finančně nenáročná (UBYTOVÁNÍ A PLNÁ PENZE ČINÍ ZA JEDNO SETKÁNÍ kolem 800,-

KČ), poskytuje dobré ubytování, prostory pro vzdělávání, velmi dobrou domácí stravu a ochotného šéfa – mnoha 

kolegům známého a milého Bohdana. V chatě je tělocvična, u chaty hřiště, okolí je krásné, v chatě v době 
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programu mimo nás nikdo jiný nebude. Platba za ubytování a stravu se platí na každém 

setkání v hotovosti na místě (po domluvě možno uhradit také bankovním převodem). 

 

Cena: 

Konečná cena je v souladu s akreditací MŠMT a MPSV na tento běh 4500,- KČ za jednoho 

frekventanta.  

V ceně nejsou zahrnuty cestovní náklady frekventantů.  

Platbu je po dohodě možné realizovat různými způsoby vč. rozložení na jednotlivé splátky.  

 

Lektorské zabezpečení: 

Program je lektorsky zabezpečen dvojicí lektorů. 

Vedoucím programu a odborným garantem programu je Mgr. Petr Spurný,  

absolvoval etnologii na FF UK a speciální pedagogiku - etopedii na UP Olomouc, 

psychoterapeut, pracuje jako ředitel Poradenského centra pro rodinu v Přerově. Od roku 1998 

postupně vedl přes 25 běhů sociálně psychologických výcviků. Externě působil na Opavské 

univerzitě a MU Brno. 

Druhým lektorem je Mgr. Jitka Žlunková, speciální pedagog – etoped, zástupkyně ředitele 

DDÚ Olomouc – Svatý Kopeček. 

Součástí programu bude opět muzikoterapeutický workshop, který povede muzikoterapeut a 

speciální pedagog Mgr. Zdeněk Vilímek. 

 

 

Výstup programu: 

Program Sociálně psychologické vzdělávání je akreditován MPSV v rámci dalšího  

pod č.: 2012/0102-PC/SP/VP.  

Program je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-1574/2013-201-113  

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR: 

Změna telefonního čísla: kontaktujte nás na: 702368656 
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Přihláška do  Běhu Sociálně psychologického vzdělávání   
19. Běh podzim 2013 

 
Jméno, příjmení, titul: ................................................datum narození:………………… 
 
Zaměstnavatel (vysílající organizace) vč.adresy a PSČ a IČ:.....................................…………………… 

 
....................................................................................................................................................... 

 
mobil zájemce/e-mail: .................................................................................................. 
 
v případě samoplátce kontaktní adresa zájemce:…………………………………………………………….  

 
 
Mám zájem o zařazení do  19.Běhu Sociálně psychologického vzdělávání podzim 
2013 
 
Platbu poplatku za program ve výši 4500,- KČ uhradím: 

1. bankovním převodem, fakturu zašlete na adresu:………………………………… 
2. v hotovosti na 1. setkání proti příjmovému dokladu a faktuře 
3. požaduji rozložení platby na splátky 

 
 

                                       /zatrhněte zvolenou variantu/ 
 
 

                    
 
 

Podpis zájemce: ..........................Datum a razítko vysílající organizace: .................... 
 
 
Poznámka:  

Počet zájemců z jedné  vysílající organizace je omezen max. 3 osobami. 

Zájemci budou do 19.Běhu Sociálně psychologického vzdělávání podzim 2013  řazeni podle data došlé 

přihlášky. 

Jde o předběžnou přihlášku, její storno nemá pro zájemce či vysílající organizaci žádné důsledky. 

Uhrazení platby před začátkem programu slouží jako blokace místa ve výcvikové skupině 

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: RESOCIA o.s. Domaželice 36, 751 15 Domaželice, nebo na e-mail: 

resocia.spurny@seznam.cz 

Další informace průběžně na www.resocia.cz 
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