Zpráva o realizaci projektu
Název projektu:

Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst
Střední Moravy

Registrační číslo:

CZ.1.04/3.1.03/45.00211
V Prostějově 6. 9. 2010

Město Prostějov zahájilo v září 2010 realizaci projektu, jehož cílem je přispět k rozvoji
schopností úředníků sociálních odborů Prostějova a jeho partnerů – Olomouce,
Přerova a Konice. Zaměstnanci úřadů se budou vzdělávat v oblastech, které jim
napomůžou k profesnímu růstu při výkonu své práce. Vzdělávání jsou rozdělena do
dvou bloků:

1/ Legislativa
2/ Zvláštní fenomén v sociální práci
V prvním

bloku

budou

účastníci

projektu

seznamování

s právními

aspekty

vykonávaných činností v kurzech:

- zákony a předpisy v sociální oblasti;
- správní řízení a předpisy v sociální oblasti;
- příprava poskytovatele na inspekci.
Druhý blok bude především zaměřen na tzv. měkké dovednosti, které by měly zlepšit
odolnost zaměstnanců při jejich velmi psychicky namáhavé práci a naučit je správně
reagovat a jednat s klienty:

- psychohygiena v práci;
- prevence vyhoření;
- supervize v sociální práci;
- paliativní péče, hospicové hnutí, eutanázie;
- návštěva v bytě klienta;
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- prevence týrání a zneužívání osob;
- opatrovnictví.

Do projektu bude zapojeno celkem 39 zaměstnanců z uvedených měst. Přínosem
projektu bude, že si účastníci kurzů budou na setkáváních vyměňovat zkušenosti a
kromě teoretického výkladu budou probírány a konzultovány i reálné situace a
problémy.

Délka trvání projektu je 14 měsíců, jeho ukončení je plánováno na konec července
2011. Jeho výstupem budou následující ukazatelé:

- celkový počet podpořených osob:

39

- celkový počet podpořených organizací:

4

- celkový počet úspěšných absolventů kurzů

315

V září 2010 proběhnul výběr dodavatele kurzů. Na základě předložených nabídek
byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka Mgr. Karin Konečné, APROXY Zlín.

Realizace kurzů bude zahájena v říjnu 2010, kdy první zahajovací kurz proběhne ve
čtvrtek 7. 10. v Přerově v prostorách městského úřadu. Celkem bude realizováno 26
jednotlivých kurzů, kterých se bude účastnit maximálně 15 osob. V průměru budou
pořádány 3 kurzy měsíčně. Na každém pracovišti budou vždy zajištěny služby
klientům prostřednictvím zaměstnanců, kteří se na kurzech střídají. Místa pro
realizaci vzdělávání jsou prostory prostějovského, olomouckého a přerovského
úřadu.

Celkový rozpočet projektu je stanoven ve výši 1 487 862 Kč, přičemž veškeré
náklady projektu budou hrazeny z prostředků Evropské unie prostřednictvím
Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
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