KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Současná problematika sociální exkluze
Zdravotně sociální fakulta JU otevírá kurz s akreditací MPSV ČR

Současná problematika sociální exkluze
Absolvent kurzu bude mít tyto znalosti:
 znalost historických konsekvencí a teoretických východisek sociálních problémů
spojených s konceptem sociální exkluze;
 znalost teoretických východisek sociální práce se sociálně exkludovanými.
Absolvent kurzu bude schopen:
 specifické komunikace se sociálně exkludovanými a institucemi/veřejností na
základě konceptu sociálního fungování;
 navrhnout řešení konkrétních sociálních problémů u sociálně exkludovaných
prostřednictvím sociální práce.
Kurz reflektuje potřebnost informací a praktických dovedností o specifikách sociální
práce se sociálně exkludovanými, kdy sociální exkluze představuje nejpalčivější
sociální problém současné doby. Využitelnost kurzu je nejenom v přímé práci cílené
na sociálně vyloučené, ale i na všech úrovních sociální práce, kde se pracovník
s touto cílovou skupinou dostává do kontaktu – ve státní správě, samosprávě,
stejně jako v NNO. Kurz bude zaměřen na historické konsekvence a teoretická
východiska sociální exkluze a sociální práce s vyloučenými, včetně nejčastějších
problémů řešených v rámci sociální práce.
Struktura studia:






Představení kurzu
Vymezení konceptu sociální exkluze,
historická východiska, faktory a rizikové
skupiny
Složky sociální exkluze v rámci
multidimenzionálního pojetí, projevy
a sociální dopady
Sociální exkluze v návaznosti na sociální
práci
Sociální exkluze a koncept sociálního







fungování. Práce s veřejností a dalšími
institucemi
Sociální práce s exkludovanými Romy
Sociální práce s drogově závislými, specifika
sociální práce s drogově závislou klientelou
Příklady dobré praxe, kazuistiky
Sociální práce s dalšími exkludovanými
a exkluzí ohroženými skupinami (např.
senioři, matky samoživitelky)
Závěrečné shrnutí, test

Kurz je určen
 sociálním pracovníkům

Lektorka:

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.

Místo výuky:

Zdravotně sociální fakulta JU,
J. Boreckého 27, České Budějovice

Termín výuky:

23. 3., 13. 4., 27. 4. 2018,

Termín odevzdání
přihlášky do

2. 3.

vždy 8:30–16:00 hod.
Termín pro podání přihlášky: do 2. 3. 2018
Délka kurzu: 24 hodin
Poplatek za celý kurz: 2 500 Kč
(členové Klubu absolventů ZSF JU sleva 10 %)

Podrobné informace naleznete na: https://czv.jcu.cz

Kurz celoživotního vzdělávání

Současná
problematika
sociální exkluze
Lektorka: doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
Kurz je akreditován MPSV ČR jako profesní
vzdělávání sociálních pracovníků
Podrobné informace naleznete na: https://czv.jcu.cz

