
         

Projekt „Kociánka se vzdělává pro praxi“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075, 
je spolufinancován Evropskou unií. 

POZVÁNKA KE KULATÉMU STOLU 

Přenos poznatků z projektu do běžné praxe 

v Centru Kociánka a Březejci 

Dovolte nám, abychom vás pozvali na poslední kulatý stůl:  

Termín: 2. listopadu 2018 

Čas: 9.00 až 12.30 h 

Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/ 2, 612 47 Brno-Královo Pole, budova „A“ zámeček, velký 

vzdělávací sál 

Pozvaní řečníci: 

• MgA. Hana Regnerová, bývalá vedoucí sociálního úseku v Centru Kociánka 

• Mgr. Eva Slezáková, projektová manažerka  

• Mgr. Monika Bielová, koordinátorka CS profesionálové 

• Mgr. Jana Michalová, pedagogický pracovník v denním stacionáři, Centrum Kociánka 

• Mgr. Monika Jelínková, garant pro tvorbu Příručky dobré praxe 

Cílem kulatého stolu bude otevřít diskuzi v následujících oblastech: 

• Správné nastavení individuálního plánování  

• Srozumitelné vymezení pracovní náplně a kompetencí jednotlivých pracovních pozic 

• Jak zabezpečit vhodné a bezpečné prostředí pro poskytování sociálních služeb 

• Vybavení potřebnými kompenzačními pomůckami a úprava prostředí 

• PR poskytovaných služeb – jak se zviditelnit a prezentovat služby cílové skupině 

• Spolupráce s úřady, zájemci o službu, uživateli a jejich rodinami  

• Shrnutí projektu a výstupů z interních workshopů – nejčastější témata, která zaujala 

• Jaké jsou výstupy z externího vzdělávání, kulatých stolů a přínos supervizí 

• Jak správně používat Pictogram room u osob s PAS 

• Co nás inspirovalo – prezentace obsahu Příručky dobré praxe 

Povinná registrace  

Registrujte se prosím ve formuláři na tomto odkazu do úterý 30. října 2018:  

http://jdem.cz/ehf6u5  

 



         

Projekt „Kociánka se vzdělává pro praxi“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075, 
je spolufinancován Evropskou unií. 

PROGRAM KULATÉHO STOLU 

Přenos poznatků z projektu do běžné praxe 

v Centru Kociánka a Březejci 

Termín: 2. listopadu 2018 

Čas:  9.00 až 12.30 h 

Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/ 2, 612 47 Brno-Královo Pole, budova „A“ 

zámeček, velký vzdělávací sál 

 

8.45–9.00 Prezence účastníků 

9.00–9.10 

9.10–10.10 

Zahájení 

Faktory ovlivňující průběh a kvalitu poskytovaných služeb v Centru 

Kociánka  

MgA. Hana Regnerová 

10.10–10.30 Přestávka 

10.30–11.15 Přínos projektu pro zkvalitnění služeb poskytovaných uživatelům Centra 

Kociánka a Březejce 

Mgr. Eva Slezáková, Mgr.Monika Bielová 

11.15-12.00 

 

12.00–12.25 

Představení Pictogram room s praktickou ukázkou 

Mgr. Jana Michalová 

Příručka dobré praxe aneb Co jsme všechno zažili 

Mgr. Monika Jelínková 

12.25–12.30 Shrnutí KS, závěr 

  

 


