Přehled akcí dalšího vzdělávání pracovníků OSV
(rok 2017 – 2020)
Základy právní praxe pro OSPOD při podávání návrhů podle zákona o zvláštních řízeních
soudních a Občanský soudní řád ve spojení s Občanským zákoníkem
Sociálně právní ochrana v právu a praxi
Attachment
Základy NRP
XVII. Celostátní seminář Brno
Rodinné konference - úvod do problematiky
Právní aspekty mateřství
Kybernetická bezpečnost - Identifikace a důvěryhodnost v el. komunikaci
Plánování
Řízení záměrů
Řízení změny
Projektové řízení
Výchovná opatření v praxi OSPOD
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Celostátní vzdělávací setkání OSPOD a kurátorů
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Celostátní vzdělávací setkání OSPOD a kurátorů
Základy sociální psychologie - rodina jako sociální děloha
SPOD v právu a praxi - působnost orgánů sociálně- právní ochrany
dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický
úvod do problematiky
SPO v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
Psychoterapeutický seminář - PDZ
Sociální práce s manipulativními rodiči
Aktuální otázky péče o dítě separované od rodičů
Metody a techniky práce v situaci přemístění dítěte
Příbuzenská pěstounská péče - možnosti a rizika
Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku SPOD
Procesní řízení
Řízení zdrojů
Komunikace
Písemná a elektronická komunikace
Týmová spolupráce
Základy rodinného práva v novém občanském zákoníku
Aplikace správního řádu v rozhodovací praxi OSPOD
Základní principy empatické komunikace pro pracovníky v sociální
oblasti
Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku CAN
Rodinné vztahy v rozhodování ÚS a ESLP
Formy porozvodové uspořádání péče o děti
Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
Správní řád v rozhodovací praxi orgánů ÚSC - základní modul, 1.
část
Správní řád v rozhodovací praxi orgánů ÚSC - základní modul, 2.
část
Zjišťování názoru dítěte
Základy krizové intervence
Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních
rozhovorech
Sociální dovednosti pomáhajících profesí
Identifikace nejlepšího zájmu dítěte
Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti
Proces individuálního plánování OSPOD
Základní principy fungování obce
Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu
Základy podpory zdravé identity dítěte při práci s jeho minulostí
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do
problematiky
Syndrom vyhoření - módní pojem nebo realita u sociálních
pracovníků
Dotace na výkon činností sociální práce v přenesené působnosti
Úprava obchodních a úředních písemností podle ČSN 01 6910
Zákon o obcích a předpisy související - základní modul
Zákon o obcích a předpisy související - pokročilý modul
Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
Občanský zákoník a obce - základní modul
Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
Uzavírání smluv obce podle nového občanského zákoníku
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce
Úprava dokumentů vytvářených soc. pracovníky
Sociální služby
Instituty podpory, nápomoci a zastoupení
Sociálně- právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí

