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Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 

tel: + 420 221 890 434, e-mail: info@kvalitavpraxi.cz, www.kvalitavpraxi.cz 

Motto: “Osamělost je jediné skutečné postižení” 
David Pitonyak 

 

Možnosti financování kurzu přes 
Úřady práce  -  Více informací zde:  
https://portal.mpsv.cz/sz/
politikazamest/esf/projekty/ 

Organizace Quip se od roku 2003 zabývá vzděláváním  pracovníků v sociálních službách, pedagogů  i široké veřejnosti. 
Smyslem vzdělávání je obohatit odborné dovednosti a znalosti pracovníků  sociálních služeb tak, aby mohli lépe podporo-

vat začleňování lidí s postižením do běžné společnosti.  Kurzy jsou akreditovány u MPSV ČR . 

Hlavní témata kurzu: 

1. Co je kruh přátel, základní hodnoty, pravidla a cíle kruhu přátel, jak začít  
2. Setkání s kruhem přátel krok za krokem (příprava, před-setkání, 1.setkání, 

pravidla) 
3. Facilitátor a práce se skupinou 
4. Mapování a vytváření sítě různých forem podpor 
5. Využití kruhu přátel při právních úkonech 
Posun od konceptu omezování ke konceptu podpory v právních předpisech.

Pro koho je kurz užitečný? 

Informace a techniky použité v kurzu pomohou sociálním pracovníkům, ve-
doucím pracovníkům, ale také rodinným příslušníkům lidí, kteří využívají 
sociální služby. Přirozené a jednoduché techniky pomohou pracovníkům  
i rodině při hledání a rozložení podpory v běžném životě tak, aby mohli lidé 
s potížemi v rozhodování žít, co nejvíce samostatným životem. Užitečný mů-
že být kurz zejména pro ty, kteří plánují spolu s člověkem přechod mezi služ-
bami, institucemi—ze školky do školy, nebo přechod ze školy do samostat-
ného života. 

Co se na kurzu naučíte: 

Dozvíte se, co jsou to kruhy podpory a jak napomáhají začleňování člověka v místě, 
kde žije nebo by chtěl žít. Naučíte se, jak budovat podpůrný tým kolem člověka 
s potížemi v rozhodování a jak pro něj vytvářet pevné sociální vazby, jak je udržovat 
a sytit, aby tito lidé mohli vést běžný život v kruhu přátel a kamarádů. Porozumíte 
účelu a potřebnosti vytváření kruhů podpory pro lidi využívající sociální služby a 
naučíte se postupy při jejich vytváření a koordinaci. Budete umět vyhodnotit, kdy je 
pro člověka výhodné, aby měl kolem sebe kruh podpory. Kurz je veden dvěma lekto-
ry a získáte tak cenný právní i sociální kontext daného tématu.  

Rozsah a cena kurzu: 
8 hodin / 1 400,- Kč 
 
Akreditace: MPSV, č.: 
2013/1028-PC/SP/VP/PP 

Místo konání:  
PRAHA / OLOMOUC 

Aktuální termíny naleznete na  
našem webu. 

Klíčová slova: 
Podpora, podpůrce, kruhy podpory, facilitace, zdroje podpory, mapa sítě 
podpor. 

CHCI 

Lektoři kurzu:  
 
Rela Chábová & Jan Strnad 
(Praha) 
Tel. 776 236 659 
rela.chabova@kvalitavpraxi.cz 
 
Veronika Škopová &  
Jan Strnad (Olomouc) 
Tel. 775 393 080 
veronika.skopova@kvalitavpraxi.cz 

INFO 

 

Potřebuji  

objednat  

kurz  

pro   

skupinu 

na  

mailto:info@kvalitavpraxi.cz
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu
http://www.kvalitavpraxi.cz/tabulka-kurzy.html
http://www.kvalitavpraxi.cz/prihlaska-kruhy-podpory-aneb-na-co-omezeni-svepravnosti-nestaci-praha.html
http://www.kvalitavpraxi.cz/prihlaska-kruhy-podpory-aneb-na-co-omezeni-svepravnosti-nestaci-praha.html
http://www.kvalitavpraxi.cz/kruhy-podpory-aneb-na-co-omezeni-svepravnosti-nestaci.html
http://www.kvalitavpraxi.cz/kruhy-podpory-aneb-na-co-omezeni-svepravnosti-nestaci.html
http://www.kvalitavpraxi.cz/kurzy-na-klic.html

