POZVÁNKA

NA ODBORNÝ

WEBINÁŘ

Kurz mediálních dovedností
Vzdělávejme se on-line!
který se koná v následujících termínech:

7. běh

15.–17. 4. 2021

8. běh

21.–23. 4. 2021

9. běh

12.–14. 5. 2021

10. běh

26.–28. 5. 2021

Rozsah: 3 vyučovací dny
po 6 hodinách
Seminářem bude provázet
Mgr. Andrea Tajanovská
Je spoluautorkou odborných publikací v oblasti sociální práce a sociálních služeb, členkou redakční rady a dopisovatelkou časopisů Sociální služby a Listy sociální práce
a přispěvatelkou odborných textů do Sešitů
sociální práce MPSV ČR a Fóra - Magazín
Univerzity Karlovy. Dále je lektorkou kurzů
zaměřených na sociální marketing, řídí Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR a je moderátorkou
kongresů, konferencí, workshopů a facilitovaných skupin.
Institut vzdělávání APSS ČR I Vančurova 2904, 390 01 Tábor
tel.: 381 213 332, provolba 2 I www.institutvzdelavani.cz I institut@apsscr.cz

Pro koho je kurz určen:

Pro sociální pracovníky,
kteří splňují následující podmínky:
1. odborná způsobilost dle § 110 odst. 4 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
2. aktuálně pracují na pozici sociálního
pracovníka v době konání kurzu
3. vykonávají činnosti dle §109 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
4. místem výkonu práce je území České republiky

Buďme
profi!

Evropská unie
Evropský sociální fond

Tato akce je součástí projektu Systémová podpora profesionálního výkonu
sociální práce II. reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Ke školení bude třeba počítač
(stolní nebo notebook), který má:

• funkční mikrofon
• funkční sluchátka (sluchátka jsou lepší než
reproduktory, protože nevytváří zvukovou vazbu
a ozvěnu mezi mikrofonem a sluchátky,
nerušíte tak ostatní)
• funkční webkameru (prosím ponechte ji zapnutou
po celou dobu výuky, abychom s vámi mohli být
ve spojení)
Informace ke vstupu do virtuální učebny obdržíte dva dny
před začátkem online školení.
Kurz je zdarma, nelze ho započítat do povinného vzdělávání
sociálních pracovníků

Na vybraný termín se přihlásíte kliknutím na vybraný běh výše v pozvánce.

PROGRAM
1. VZDĚLÁVACÍ DEN JE ZAMĚŘENÝ
NA KOMUNIKACI V SOCIÁLNÍ PRÁCI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Komunikace jako nástroj, image a styl
Jak zatočit s komunikačními nesnázemi a kde nás tlačí jazyk
Pasti a bariéry v komunikaci a jak do nich nezahučet
Jak na náročné komunikační situace
Alternativní komunikační kanály
Sociální pracovník obchodníkem - komunikační mix a vztahy s veřejností
Získávání pozornosti a pozitivního lobby pro organizaci
Sociální marketing a obchod s dobrou myšlenkou
Síťování a multidisciplinární spolupráce
Příběh, který vezme za srdce, dobré zprávy pomáhají
Nácvik praktických dovedností

2. VZDĚLÁVACÍ DEN JE ZAMĚŘENÝ
NA PREZENTACI SOCIÁLNÍ PRÁCE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Jak prodat sociální práci a proč se to nedaří
Profese sociální práce a zajímavá témata
Základní stavební kameny a nástroje medializace
Prezentace výsledků sociální práce a různých projektů
Prezentace organizace – od klienta po sponzora
Bez značky je cesta dlouhá
Pracovníci sociální služby jako referenční jednotky
Komunikační strategie, marketingové a PR plány
Sociální pracovník jako tvář organizace
Jak si udělat parťáka z kamery a mikrofonu
Nácvik praktických dovedností

3. VZDĚLÁVACÍ DEN JE ZAMĚŘENÝ
NA MEDIALIZACI SOCIÁLNÍ PRÁCE
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Jak na medializaci a její cesta do sociální práce
Mediálně a veřejně zajímavá témata
Aktuální trendy a moderní formy prezentace organizaci
Virtuální svět jako parťák
Mediální přestřelky, fake news a zdroje ověření informací
Hranice mezi on-line a off-line prostředím
Špatná medializace jako cesta do zapomnění
Očekávání od medializace a analýza PR potřeb organizace
Nácvik praktických dovedností

i
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