Vážení posluchači,
nad rámec základního programu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity Vám ve spolupráci
s Fakultou sociálních studií MU a Odborem zdraví města Brna nabízíme krátkodobý kurz

Nástrahy sociálních služeb
Počet účastníků:
Termíny:
Místo konání:
Cena:

maximálně 130 osob
2. 10. – 4. 12. 2019, vždy ve středu od 8.15 do 9.45 hod.
(2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12.)
Komenského nám. 2, posluchárna č. 200, 2. podlaží naproti schodišti
600 Kč
500 Kč (cena pro posluchače U3V MU)

Přednáškový cyklus seznámí posluchače se systémem sociálního zabezpečení v ČR a se základními
dávkovými nástroji sociální pomoci, jako jsou dávky v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním
postižením a příspěvek na péči. Dále bude představen systém sociálních služeb v ČR, které jsou
nástrojem sociální pomoci. Důraz bude kladen na sociální služby, které jsou určeny pro osoby se
sníženou soběstačností, kdy většinovou klientelu těchto služeb představují právě senioři. Kurz bude
obohacen přednáškami přímo od lektorů z praxe.
Přehled přednášek:
1. Jak to celé funguje – sociální služby jako součást systému sociálního zabezpečení
2. Příspěvky a dávky sociální pomoci – komu, kde, jak
3. Příspěvky a dávky sociální pomoci – kde, co a s kým vyřizovat (lektor z praxe)
4. Sociální služby – jak se v nich vyznat, jak si službu zařídit, kdy se služba platí
5. Služby sociálního poradenství a služby sociální prevence
6. Služby sociální péče (terénní a ambulantní) – když chci a mohu zůstat doma
7. Služby sociální péče (pobytové) – když chci nebo musím za pomocí odejít (lektor z praxe)
8. Péče v rodině a sociální služby – když se doma někdo postará
9. Jak služby vznikají – kdo o tom rozhoduje, jak se na tom mohu podílet (workshop)
10. A ještě se chci zeptat … – na otázky odpoví zástupci sociálních služeb (panelová diskuse)

2. 10.
9. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.
6. 11.
13. 11.
20. 11.
27. 11.
4. 12.

Tento kurz je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna, odboru zdraví.
Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu. V opačném případě
bude přihláška stornována a místo nabídnuto jinému zájemci.

Elektronická přihláška do kurzu Nástrahy sociálních služeb

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
vedoucí Oddělení CŽV

doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., v. r.
odborný garant kurzu

