Krizová intervence:
 KRIZOVÁ INTERVENCE TVÁŘÍ V TVÁŘ
152hodinový vzdělávací program s následnou evaluací vybavuje pracovníky v pomáhajících profesích
dovednostmi pro práci s klienty v krizi tváří v tvář.
1. úroveň:
Základní krizová intervence Akreditace MPSV č. 2016/0053-PC/SP/PP
vstupní obecný kurz v rozsahu 56 hodin realizujeme cca 1x za 1 - 2 měsíce. Kurz lze absolvovat i samostatně.
Aktuální termíny zahájení jsou 22. – 23. listopadu, 3. – 4. prosince, 6. – 7. prosince, 14. – 15. ledna, 21. –
22. ledna, 4. – 5. března, 25. – 26. března, 29. – 30. dubna 2019.
2. úroveň:
Pokračovací krizová intervence tváří v tvář Akreditace MPSV č. 2016/0054-SP
v rozsahu 96 hodin + evaluace, kurz bude zahájen 16. – 18. dubna 2019. Nutnou podmínkou pro vstup do
kurzu je absolvování kurzu Základní krizová intervence.
 TECHNIKA PRÁCE S ČLOVĚKEM V KRIZI Akreditace MPSV č. 2015/0505-SP
16hodinový kurz určený pracovníkům v pomáhajících profesích – absolventům kurzu Základní krizové
intervence, kteří si potřebují své již získané dovednosti v KI doplnit nebo prohloubit.
Kurz se bude konat 26. – 27. února 2019.
KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE Akreditace MPSV č. A2018/0238-SP
Výcvikový vzdělávací program v rozsahu 248 výukových hodin s následnou evaluací vybavuje pracovníky
v pomáhajících profesích komplexními dovednostmi pro práci s klienty v krizi, a to v celé škále forem krizové
pomoci – tváří v tvář, na telefonu i v terénu.
Výcvik bude zahájen 20. – 22. května 2019.
 ZÁKLADY PRÁCE S DÍTĚTEM V KRIZI Akreditace MPSV č. 2015/0865-SP
16hodinový kurz pro zkušenější pracovníky v oblasti krizové intervence zaměřující se na práci s dětmi a
rodinami.
Aktuální termíny běhů kurzu jsou 30. – 31. října 2018, 4. – 5. února 2019.
PRÁCE S TRAUMATIZOVANÝM KLIENTEM Novinka! Akreditace MPSV č. A2017/0789-SP
Nový formát 48hodinového kurzu je již připraven s lektorkami PhDr. Danielou Vodáčkovou a Mgr. Ilonou
Peňásovou. Podrobné informace jsou již k nalezení na našich webových stránkách.
Kurz bude zahájen 28. února – 1. března 2019.

Řízení a supervize v pomáhajících profesích:
 ZÁKLADY SEBE/ŘÍZENÍ A SEBE/REFLEXE (dříve ÚVOD DO ŘÍZENÍ A SUPERVIZE)
Akreditace MPSV č. 2016/0463-PC/SP/VP

24hodinový kurz pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří s někým spolupracují, někoho vedou, nebo jsou
někým vedeni a zajímá je vliv hodnot na sebeřízení a řízení organizací. Kurz lze absolvovat samostatně, nebo
jakou součást supervizního výcviku.
Kurz se bude konat 23. – 25. září 2019.
SUPERVIZNÍ VÝCVIK jsme členy EASC (Evropské asociace pro supervizi a koučink)
650hodinový výcvikový program určený zkušeným pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří naplní vstupní
podmínky výcviků. Jeho cílem je připravit absolventa na výkon supervize v kontextu pomáhajících profesí a
organizací. Zahájení 1. úrovně – výcviku Případové supervize je plánováno na 12. – 14. června 2019.
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VÝCVIK MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Akreditace MPSV č. 2016/0713-VP
172hodinový výcvik pro vedoucí pracovníky v pomáhajících profesích nebo pro ty, kteří se na vedoucí pozici
připravují. Jeho cílem je vybavit zájemce škálou řídících nástrojů, které jsou potřebné pro efektivní řízení
organizace.
Zahájení výcviku je plánováno na podzim 2019.

Podpora osobních a profesních kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích:
 AKTIVIZACE SENIORŮ V PRAXI Akreditace MPSV č. 2015/0864-PC/SP/PP
24hodinový kurz určený pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří pracují nebo se chystají pracovat v
zařízeních poskytujících sociálně aktivizační služby pro seniory.
Kurz se bude konat 27. – 29. března 2019.
 VEDENÍ PORADENSKÉHO ROZHOVORU Novinka! Akreditace MPSV č. 2017/0099-SP
24hodinový kurz pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří chtějí prohloubit poradenské dovednosti formou
nácviků rozhovorů, které budou natáčeny a následně společně analyzovány ve skupině pod vedením
zkušených lektorek.
Kurz se bude konat 27. – 29. května 2019.
 ZÁKLADY PRÁCE SE ZADLUŽENÝM KLIENTEM Akreditace MPSV č. 2014/1414-PC/SP/PP
16hodinový kurz pro pracovníky pomáhajících profese, kteří se při práci setkávají s problematikou zadlužení
svých klientů nebo jiných členů vztahového systému klienta.
Kurz se bude konat 9. – 10. května 2019.
 DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI Akreditace MPSV č. 2014/0565-PC/SP/PP
24hodinový kurz pro pracovníky pomáhající profese, kteří v rámci výkonu svého povolání poskytují nebo budou
poskytovat dluhové poradenství. Kurz je zaměřen převážně na legislativu.
Kurz se bude konat 24. – 26. června 2019
 PROBLEMATIKA SMRTI A PROVÁZENÍ Akreditace MPSV č. A2017/0788-SP/PC
32hodinový kurz pro pomáhající profese, které se při své práci setkávají s tématem smrti, nebo je toto téma
zajímá.
Kurz bude zahájen 23. – 24. dubna 2019.
PSYCHEDELIKA S NOHAMA NA ZEMI Novinka!
8hodinový seminář pro sociální pracovníky, psychoterapeuty, terapeuty, psychology, lékaře a další odborníky,
kteří se při své práci setkávají s tématem psychedelik, nebo je toto téma zajímá.
Seminář se bude konat 25. ledna 2019.

Seznamte se s podrobnými podmínkami kurzů a výcviků na stránkách organizace www.remedium.cz a
pošlete přihlášku!

KURZY OZNAČENÉ  REALIZUJEME ZA PŘEDEM DOHODNUTÝCH PODMÍNEK TAKÉ PRO CELÉ
PRACOVNÍ TÝMY V ČR.
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