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P O Z V Á N K A 
na akreditovaný kurz (MPSV) ve spolupráci s NNO Elva help z.s. Liberec a Asociací 

vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org) 

Současné otázky profesionální sociální práce v ČR 
 

Přednášející: Bc. Jitka Kohoutová, MA (Hons), BSc (SW) 

Anotace kurzu: 
Tento akreditovaný celodenní kurz se zaměří na rozvoj Vaší osobní a profesionální kulturní 
kompetence a poskytne Vám příležitost zdokonalit Vaše interakční a komunikační dovednosti ve 
všech situacích. Kurz Vám poskytne ohodnocení Vašich současných schopností, krátké seznámení 
se s teorií interkulturní kompetence a budete mít též příležitost si nacvičit techniky pro práci s 
klienty zlepšující Vaše intervence a jejich inkluzi včetně systemického konceptu Burhamových 
sociálních rozdílů, kulturního genogramu a kulturogramu. Kurz je navržený jako workshop a bude 
probíhat formou sebereflexe, práce ve dvojicích a skupinové diskuze. 
Kurz je vedený zkušenou školitelkou Jitkou Kohoutovou, která dlouhodobě pracuje v oboru sociální 
práce ve Velké Británii a lektorkou sociální práce Kateřinou Thelenovou z TU v Liberci. Jakékoli 
dotazy ohledně sociální práce a praxe v ČR a ve VB budou vítány v rámci debaty i mimo ni.  
 
Seminář je pojat interaktivně a počítá s aktivním zapojením účastníků. Je otevřený jak studentům, 
tak i pracovníkům v praxi a vyučujícím. Účastníci získají osvědčení akreditovaného kurzu MPSV 
(akreditace č. A2018/0172-SP/PC/VP). 
 

Termín konání: 30. listopadu 2018 
Doba zahájení: 9:00 hodin 
Počet hodin: 8 vyučovacích hodin 
Místo konání: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TU v Liberci, Budova "G", TU 
v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1.   
 
Cena semináře: 800,- Kč nebo 400 Kč/účastník (v případě hromadné přihlášky dvou a více 
účastníků z jedné členské školy ASVSP zaslané do 20. 11. 2018), snížené kurzovné 200 Kč pro 
studenty denní formy studia na členské škole ASVSP. Kurzovné bude hrazeno hotově proti 
příjmovému dokladu při zahájení kurzu.  
 
Organizační pokyny: Svoji účast potvrďte odesláním přihlášky e-mailem do 20. 11. 2018 na adresu:  

radmila.bjorke@tul.cz. 

Kontaktní osoba: Kateřina Thelenová, katerina.thelenova@tul.cz. 
 


