
VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A V PĚSTOUNSKÉ PÉČI 

• online praktický workshop organizovaný ve spolupráci s MPSV, Mgr. et Mgr. 

Petra Ďuraško Mádlová a kol. (Oddělení koncepce ochrany práv dětí a 

transformace služeb pro rodiny a děti) 

• hrazeno z projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0009381 "Podpora systémových 

změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR" 

• termín: 27.4.2023, 8:00 -13:00 online  

• workshop je určený primárně pro vyučující, případně pracovníky ze 

spolupracujících organizací (mentory praxe apod). Přednostně jsou přijímání 

účastníci předchozího workshopu IPOD – při přihlášení do 6.4. (18 míst) 

• je třeba se přihlásit do 10.4.2023 na mail: vzdelavani@asvsp.org. V přihlášce 

prosím uveďte: celé jméno, pracoviště, datum narození (na osvědčení), email a telefonní 

kontakt (na kterém budete k zastižení v době workshopu). Po podání přihlášky bude účast 

potvrzena. 

 

Anotace workshopu: 

Online praktický workshop je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických 

dovedností v oblasti vyhodnocování situace dětí  a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte. 

Jeho cílem je porozumět základním principům vyhodnocování potřeb dítěte se 

zdravotním postižením a dětí v náhradní rodinné péči. Jedná se skupiny dětí, které 

vyžadují ze strany OSPOD specifický přístup. 

Workshop navazuje na loňský workshop MPSV o vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny 

a individuálním plánování ochrany dítěte. Účastníci tohoto workshopu budou přijímání 

přednostně při přihlášení do 6.4.2023. Znalosti o individuálním plánování jsou vhodné, nikoli 

však nezbytné pro absolvování workshopu. 

V průběhu školení bude pracováno s konkrétními kazuistikami a modelovými situacemi 

reflektujícími postupy při práci s ohroženým dítětem a rodinou v rámci výkonu 

SPOD.  Workshop bude obsahovat praktické ukázky práce s pomocnými nástroji při práci 

s dítětem v rámci SPOD. 

Po absolvování semináře budou mít účastníci k dispozici materiály k dalšímu využití 

vzdělávacího modulu, které lze využít k další výuce studentů. 

Workshop je určený primárně pro vyučující, případně pracovníky z vašich 

spolupracujících organizací (mentory praxe apod). 

 

Technické podmínky: 

Nezbytnou podmínkou účasti je odpovídající technické vybavení - PC/notebook 

s kamerou (bez kamery nelze workshop absolvovat), sluchátka či zajištěný zvuk a klidné 

podmínky v době konání workshopu. Odkaz k 

připojení https://us02web.zoom.us/j/88944598003 

 

Přihlášky: 

Informace pro přihlášení zasílejte do 10.4.2023 na email vzdelavani@asvsp.org. Do emailu 

uveďte: jméno a příjmení, název organizace, datum narození (na osvědčení), email a 

telefonní kontakt, na kterém budete v době konání workshopu k zastižení. 
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