KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Specifika sociální práce
s obětí domácího násilí
Zdravotně sociální fakulta JU otevírá kurz s akreditací MPSV ČR

Specifika sociální práce s obětí domácího násilí
Absolvent kurzu bude mít tyto znalosti:
 znalost domácího násilí (umí ho odlišit od jiných typů násilného chování
a správně definovat);
 zná základní charakteristiku oběti domácího násilí (ženy, děti, senioři,
zdravotně postižení);
 umí navázat rozhovor s obětí domácího násilí;
 zná základní pravidla pro vytvoření bezpečnostního plánu u oběti domácího
násilí;
 zná základní postup, jak v rámci své profese pomoci oběti domácího násilí.
Oběti domácího násilí jsou skupinou osob, která si prodělané trauma v určitých
podobách nese celoživotně. Sociální práce s těmito lidmi má svoje specifika a cílem
kurzu je tato specifika představit včetně konkrétních metod práce s obětí, které
může sociální pracovník prakticky využívat. Problematika obětí domácího násilí je
natolik specifická, že se s ní může potkat sociální pracovník na jakékoliv pozici.
Někdy je velmi důležité rozpoznat první signály a zároveň podat první správné
informace, jak situaci řešit. Kurz seznámí sociální pracovníky se základní typologií
obětí i pachatelů. Vyzkouší si na modelových příkladech metody práce, komunikaci
s obětí, ale zároveň i situace, kdy oběť pomoc odmítá.
Struktura studia:












Představení kurzu
Základní definice pojmů




Základní právní úprava
Jednotlivé typy domácího násilí



Pachatel domácího násilí
Organizace poskytující pomoc obětem
domácího násilí
Jak rozpoznat domácí násilí
Žena jako nejčastější oběť domácího násilí,
nejčastější projevy u oběti domácího násilí,
syndrom týrané ženy, syndrom oběti,
naučená bezmoc





Senior jako oběť domácího násilí
Pachatelé domácího násilí z řad pečovatelů,
projevy syndromu vyhoření, prevence,
detekce, ochrana v sociálních službách
Rozbor kazuistik, ukázka modelových
příkladů
Nácvik komunikace s možnou obětí
domácího násilí, vytvoření bezpečnostního
plánu s obětí
Jak pracovat s odmítnutím pomoci ze strany
oběti
Závěrečné shrnutí, diskuse, konzultace,
závěrečný test

Rodina a domácí násilí. Dítě jako svědek
a zároveň oběť domácího násilí

Kurz je určen
 kvalifikovaným sociálním pracovníkům v oblasti sociální prevence, sociální
péče, sociálního poradenství

Termín pro podání přihlášky: do 13. 9. 2017
Lektorka: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Místo výuky: Zdravotně sociální fakulta JU, J. Boreckého 27, České Budějovice
Termín výuky: 13. 10., 20. 10., 3. 11. 2017, vždy 8:30–16:00 hod.
Délka kurzu: 24 hodin
Poplatek za celý kurz: 2 500 Kč (členové Klubu absolventů ZSF JU 2 250 Kč)
Podrobné informace naleznete na: https://czv.jcu.cz

Kurz celoživotního vzdělávání

Specifika

SOCIÁLNÍ PRÁCE
s obětí domácího násilí
Lektorka: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Kurz je akreditován MPSV jako profesní vzdělávání
sociálních pracovníků
Podrobné informace naleznete na: https://czv.jcu.cz

