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Certifikovaný kurz pro koordinaci dobrovolníků
a dobrovolnických programů v systému zdravotní péče
Systémově řízené dobrovolnické programy ve zdravotnických zařízeních v ČR přinášejí:
Aktivizaci, motivaci a lidský kontakt pacientům na odděleních různého typu (od oddělení sociálních lůžek a
LDN až po specializovaná oddělení JIP, spinální jednotky a ARO)
Zlepšení kvality podpůrné péče a psychosociálních podmínek pacientů dětského i dospělého věku
Efektivnější organizaci práce a času personálu pro odbornou činnost
Zlepšení atmosféry zdravotnického zařízení
Účel kurzu:
Koordinátor dobrovolníků a dobrovolnického programu je klíčovou osobou zodpovědnou za bezpečnou
realizaci dobrovolnického programu ve zdravotnickém zařízení podle „Metodického doporučení pro zavedení
dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů“ (Věstník
MZČR č.6/2009).
Kurz poskytne absolventům zaškolení v základních manažerských dovednostech, teoretické a praktické
informace pro zvládnutí práce s lidmi i administrativy programu.
Kurz je akreditovaný MZČR, má celkový rozsah 100 hodin a je hodnocen 60 kreditními body.
Komu je kurz určen:
Kurz je určen pro nelékařské pracovníky z následujících oborů podle zákona 96/2004 Sb.: všeobecná sestra (§5),
porodní asistentka (§6), adiktolog (§21a), psycholog ve zdravotnictví a klinický psycholog (§22) a jiný odborný
pracovník (§43 písm. a -f).
Organizace kurzu:
První a třetí modul kurzu probíhá ve vzdělávacích prostorách realizátora kurzu, prostřední část je praktická a probíhá
v některém ze smluvních zdravotnických zařízení, které má zřízeno dobrovolnické centrum uvnitř nemocnice a
dobrovolnický program funguje podle metodického doporučení MZČR.
Cena kurzu:
Cena kurzu je 40 000,- Kč pro jednoho účastníka
Na období 2011 – 2012 byl kurz zařazen do projektu MZČR dotovaného v rámci programu OPLZZ z ESF, který
je omezen na:
- zdravotníky – nelékaře se způsobilostí jiný odborný pracovník (§43 písm. a -f).
- účastníky, kteří mají většinu svého pracovního úvazku (tedy alespoň 0,6 úvazku) ve zdravotnických
zařízeních mimo hlavní město Prahu, přičemž dohody o práci konané mimo pracovní poměr se do
naplnění této povinnosti nezapočítávají.
Frekventanti, kteří splňují výše uvedené podmínky projektu MZČR mají kurz v plné výši hrazený z ESF.
Pro ostatní odbornosti a zaměstnance pražských zdravotnických zařízení platí plná cena kurzu.
Ubytování si účastníci hradí sami.
Přihlášení na kurz: email: kurzy@consulth.cz, tel. 222 742 650

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve
zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na
vzdělávání v manažerských dovednostech.
web: www.vzdelavani-zdravotniku.cz
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Termíny a místa konání kurzů:
Kurz
KURZ „A“

Modul

Termín

Místo

I. modul (teorie)

31. 1. – 3. 2. 2011

Hradčanské nám 12, Praha 1

II. modul (praxe)

V období

FN Motol Praha 5 nebo KN Liberec

7. 2. – 31. 3. 2011

KURZ „B“

III. modul (manažerské dovednosti)

4. 4. – 8. 4. 2011

Hradčanské nám 12, Praha 1

I. modul (teorie)

3. 10. – 6. 10. 2011

Hradčanské nám 12, Praha 1

II. modul (praxe)

V období

FN Motol Praha 5 nebo KN Liberec

10. 10. – 18. 11. 2011

KURZ „C“

KURZ „D“

III. modul (manažerské dovednosti)

21. 11. – 25. 11. 2011

Hradčanské nám 12, Praha 1

I. modul (teorie)

Jaro 2012

Hradčanské nám 12, Praha 1

II. modul (praxe)

FN Motol Praha 5 nebo KN Liberec

III. modul (manažerské dovednosti)

Hradčanské nám 12, Praha 1

I. modul (teorie)

Podzim 2012

Hradčanské nám 12, Praha 1

II. modul (praxe)

FN Motol Praha 5 nebo KN Liberec

III. modul (manažerské dovednosti)

Hradčanské nám 12, Praha 1
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