Vzdělávací instituce CURATIO EDUCATION s.r.o. vás zve
na akreditované vzdělávání, které je určeno zaměstnancům
terénních, ambulantních a pobytových zdravotních
a sociálních služeb
(pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a všeobecné sestry)

Agresivní chování a jeho zvládání
v sociálních službách
MPSV udělena akreditace č. A2017/0423-SP/PC/VP
Lektor:

PhDr. Šárka Dynáková, PhD.

Anotace:
V posledních letech se v naší společnosti stále častěji setkáváme s agresivitou
a násilím a to buď nepřímo, zprostředkovaně, z médií, ze sdělovacích prostředků,
z kurzů vzdělávacích institucí, a přímo v zařízeních poskytující sociální a zdravotní
služby, ve společnosti či dokonce ve vlastním rodinném prostředí. Je v zájmu jak
pečujících, tak veřejnosti, aby agresivita nebyla vnímána jako norma a dokázali jsme
ji adekvátně čelit.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou agresivního chování
v zařízeních sociálních služeb a pomoci pečujícím ve zvládání agresivního chování
a to jak u klientů sociálních služeb, tak v běžném životě.
Obsah:
 Funkce agrese a agresivity, druhy agrese, verbální a fyzická agrese, násilí,
násilné chování a šikana.
 Příčiny výskytu agrese, faktory působící na vznik agrese, typické reakce
na hněv a agresi, stres a frustrace.
 Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou v sociálních
službách včetně možností ovlivnění lidského chování.
 Sebepoškozování, suicidální jednání, komunikace se suicidiálním klientem,
mýty o sebevraždách.
 Zvládání obtížných situací, krizová komunikace a zásady krizové intervence,
chyby při krizové komunikaci a řešení agrese.
 Senior jako zvláště zranitelná oběť násilí a agrese, domácí násilí a úloha
sociálních služeb při jeho řešení.
Termín:
Místo konání:
Cena:

24. 4. 2018 od 9.00 hod. do 15.00 hod. (8 vyučovacích hodin)
PDSS Dubí, Na Výšině 494
950,- Kč včetně DPH

Doklady o absolvování vzdělávací aktivity:
 Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí pracovníci
nelékařských profesí obdrží osvědčení o akreditovaném kurzu v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb.
_____________________________________________________________________________________________________

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: www.curatio.cz/otevrene-kurzy.php další
informace získáte na tel. č.: 608 400 450, 545 234 020.

