
     
Profesní kurz pro pracovníky v sociálních službách: 

Rozvíjení kompetencí pro sociální práci se specifickou cílovou skupinou migranti a uprchlíci  
se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům 

 

Pro rok 2015 připravuje Vzdělávací středisko CARITAS – Vyšší odborná škola sociální v Olomouci ve spolupráci 
s Asociací pro interkulturní práci, z.s. novou akreditaci rozšiřujícího vzdělávání pro kvalifikované 
interkulturní pracovníky/pracovníky v sociálních službách a další pracovníky v sociálních službách, kteří 
pracují s migranty.  

Kurz bude mít rozsah 32 hodin a bude realizovaný v Praze.  

Co je cílem kurzu: 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k prohloubení klíčových kompetencí pro přímou 
práci se specifickou cílovou skupinou migranti a uprchlíci. V roce 2015 bude profese interkulturní 
pracovník zapsána do Národní soustavy kvalifikací. Tento kurz může zájemce na kvalifikační zkoušku 
připravit. 

 

Pro koho je kurz určen: 

Pro pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s migranty a ovládají jeden z jazyků – angličtina, 
ruština, vietnamština na úrovni B2. 

 

Co se v kurzu naučíte:          

Cílem je prohloubit tyto kompetence:                                                                                                                          

1. Prohloubení zprostředkování účinné komunikace při jednání mezi migranty a veřejnými 
institucemi a dalšími subjekty.                                                                                                                                                                                        
2. Prohloubení poskytování základního sociálního a právního poradenství v oblasti pobytu migrantů v 
českém a dalším jazyce.                                                                    

3. Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny migranti v kontextu migrační reality ve světě a 
integrační politiky v ČR a EU.  

4. Prevence a řešení konfliktů zejména mezi migranty a majoritou, podpora přátelského soužití. 

5. Síťování a spolupráce s dalšími odborníky v oblasti integrace a participace migrantů ve společnosti.                                                                                     

6. Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce. 

 

Jaká je metoda výuky: 

Kurz bude vyučován metodou kazuistik a modelových situací. Pozornost bude věnována poradenství, 
interkulturním komunikačním dovednostem včetně poskytování komunitního tlumočení. Je možné si 
zvolit jeden ze tří nabízených jazyků – angličtina, vietnamština, ruština. Účastníci budou aktivně 
procvičovat poskytování interkulturní práci v praxi.  

 

Kdo jsou lektoři: 

Zkušení odborníci z praxe, z nichž většina vyučovala již v pilotním kurzu pro interkulturní pracovníky 
v roce 2014.  

 

 

 

http://vs.caritas-vos.cz:8086/index.php?page=home


 

Modul Obsah 
Časová dotace a 

lektoři 

A 

Práce s uprchlíky I 2 hodiny 

Úvod do tématu uprchlictví ve světě a v ČR, legální status 
uprchlíků v ČR a v mezinárodních smlouvách .  

Eva Dohnalová 
Tomáš Verčimák 
 

B 

Práce s uprchlíky II 3 hodiny 

Specifické psychosociální potřeby uprchlíků, práce s traumatem
   

Věra Roubalová 
Jazykový lektor 

C 

Práce s uprchlíky III 2 hodiny 

Průběh azylového řízení v ČR. 
Tomáš Verčimák 
Eva Dohnalová 
Jazykový lektor 

D 

Práce s uprchlíky IV 2 hodiny 

Nárok na dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné 
nouzi, síťování služeb pro žadatele o azyl, azylanty a osoby s 
přiznanou doplňkovou ochranou   

Eva Dohnalová; 
Ludmila Bobysudová 
Jazykový lektor 

E 

Pobyt cizinců v ČR I  6 hodin 

Práva a povinnosti cizinců –  přechodný pobyt (zaměstnání, 
podnikání, studium, sloučení s rodinou atd.).    

Tomáš Verčimák 
Jazykový lektor 

F 

Pobyt cizinců v ČR II 2 hodiny 

Práva a povinnosti cizinců - trvalý pobyt, žádost o občanství. 
Tomáš Verčimák 
Jazykový lektor 

G 

Nárok cizinců na dávky státní sociální podpory a hmotné 
nouze 

5 hodin 

Druhy dávek státní sociální podpory a hmotné nouze a 
podmínky čerpání. 
 

Eva Dohnalová; 
Ludmila Bobysudová 
Jazykový lektor 

L 

Interkulturní soužití  I,II 5 hodin 

Reflexe identity, kultury a kulturních rozdílů, posilování 
interkulturní citlivosti. 
Identifikace a sdílení hodnot profese v kontextu práce s cílovou 
skupinou. 

Dana Moore 

M 

Interkulturní soužití III, IV 
5 hodin 

Trénink komunikačních technik prevence konfliktu a 
konstruktivní komunikace mezi stranami v konfliktu vedoucí k 
vzájemnému uznání a lepšímu soužití, k nalezení oboustranně 
přijatelného řešení, práce s emocemi během konfliktu a 
vyrovnávání rozložení moci. 

Dana Moore 

 Celkový počet hodin 32 hodin 

 Předpokládaná cena za kurz pro 15 účastníků 8.440 Kč 

Pro více informací o kurzu kontaktujte Evu Dohnalovou – dohnalova@asociaceip.cz , 736 632 002. 

 

mailto:dohnalova@asociaceip.cz

