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Slovo úvodem 
 

Vážení příznivci vzdělávání, milí účastníci vzdělávacích aktivit, lektoři a zástupci 

spolupracujících organizací, 

Máme za sebou další rok, ve kterém Diakonický institut přinášel širokou škálu 

vzdělávacích aktivit různého druhu, formy, délky a podoby. Rok 2020 byl určitě 

specifický a náročný, a to jak ve spojitosti s pandemií koronaviru, tak v souvislosti 

s mírou flexibility nás všech. 

V Diakonickém institutu jsme přes všechny složitosti realizovali desítky 

vzdělávacích aktivit, které se od poloviny roku pohybovaly zejména v online prostředí. 

Uvědomovali jsme si, jak důležité je přinášet nejen kvalitní vzdělání, ale také motivaci 

a podporu pracovníkům v sociální oblasti. Chceme proto vyjádřit velké poděkování 

a vděčnost všem našim lektorům, kteří s odvahou vstoupili do nových forem 

vzdělávání a přinášeli nejen svou odbornost, ale také empatii a sounáležitost 

s účastníky vzdělávání, kteří mnohdy na svých pracovištích čelili náročným situacím. 

Děkujeme také spolupracujícím organizacím a našim kolegyním, které celý proces 

vzdělávání zajišťovaly s trpělivostí, osobním nasazením a kreativitou.  

V průběhu roku jsme pracovali na inovativních myšlenkách ve vztahu k nabídce 

vzdělávacích aktivit, a tak věříme, že příští rok přineseme ve vzdělávání mnoho 

zajímavých a užitečných témat, která podpoří rozvoj kvality v sociálních službách.  

Přejme si rok naplněný Božím požehnáním, zdravím a zajímavými vzdělávacími 

výzvami. 

             

Ing. Bronislav Kostka, ředitel Mgr. Ing. Romana Bélová, 
zástupkyně ředitele 
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Základní údaje organizace 
 

Diakonický institut je vzdělávací institucí s dlouholetou tradicí. Již od roku 2005 

organizuje vzdělávací aktivity pro pracovníky v sociální oblasti, pastorační pracovníky 

a dobrovolníky. Ve více než 15leté historii organizace bylo realizováno nespočet 

vzdělávacích aktivit a projektů ke zvyšování odbornosti pracovníků v sociálních 

službách a s tím spojené kvality poskytovaných sociálních služeb. Vycházíme 

ze zkušeností a dobré praxe v sociálních službách, a to zejména ve spolupráci se 

Slezskou diakonií. Jsme otevřeni pro spolupráci s neziskovými organizacemi, státními 

institucemi, firmami a s mnoha poskytovateli sociálních a zdravotnických služeb. 

Aktivity realizované Diakonickým institutem se zaměřují do sociální oblasti, a to 

formou akreditovaných vzdělávacích programů, interních seminářů či odborných 

konferencí a kulatých stolů.  

Kvalita a odbornost lektorského týmu, sdílení zkušeností z praxe a přizpůsobení 

vzdělávacích aktivit dle individuálních potřeb zaměstnanců i sociálních služeb jsou 

znaky, které definují Diakonický institut a jsou jedním z předpokladů pro kvalitně 

poskytované služby. 
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Personální zajištění 

Správní rada 
 

Předseda Správní rady 

Mgr. Lucie Ližičková, DiS. 

Místopředseda Správní rady  

Mgr. Tomáš Tyrlík 

Členové Správní rady 

Ing. Bronislav Kostka 

Mgr. Ing. Romana Bélová 

Bc. Marta Czyžová 

 

Kontrolní a revizní komise  
 

Ing. Alena Kukuczová 

Ing. Sylvie Kubíková 

Radmila Nedělová  
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Aktivity v roce 2020 
 

V roce 2020 realizoval Diakonický institut celkově 65 vzdělávacích programů, a to 

ve formě akreditovaných školení či interních seminářů. Vzhledem k nepříznivé 

epidemiologické situaci bylo nutno většinu realizovaných aktivit přesouvat z první 

poloviny roku na druhou, případně měnit formu školení. Vzhledem k vládním 

opatřením se vzdělávací aktivity ve velké míře přesunuly do online prostoru – 

z celkových 65 proběhlých aktivit bylo 30 realizováno online podobou. K zachování 

vysoké kvality vzdělávacích programů přispěla také spolupráce s 25 lektory, mezi 

kterými byli mimo jiné odborníci z praxe na konkrétní témata či lékaři a zdravotničtí 

pracovníci. Celkově bylo proškoleno 758 účastníků. 

Rok 2020 dal vzniknout novému webu Diakonického institutu. Tento web obsahuje 

mimo jiné souhrnné informace o realizovaných aktivitách i nabídku vzdělávacích aktivit 

pro aktuální období a také možnost výběru školení „na klíč“ dle individuálních potřeb 

objednatele. 
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Akreditované vzdělávací programy 
 

V roce 2020 bylo podáno 18 žádostí o nové akreditované programy, které byly všechny 

úspěšně akreditovány. Při zpracovávání nových vzdělávacích témat bylo 

spolupracováno s mnoha odborníky z praxe a díky této spolupráce mohl Diakonický 

institut rozšířit svou nabídku vzdělávacích aktivit o nová témata, zejména praktického 

rázu. Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů bude i v dalších letech 

rozšiřována tak, aby dokázala odpovědět na otázky vzdělávacích potřeb nejen 

zaměstnanců Slezské diakonie, ale také cílových skupin v sociálních službách. 

Kvalitním akreditovaným vzděláváním chce Diakonický institut přispět ke zkvalitňování 

poskytování sociálních služeb s ohledem na trendy v sociální práci a proměňující se 

potřeby a požadavky ze strany společnosti.  

 

Seznam akreditovaných témat 

 

Etika sociální práce, identita organizace  

- Identita organizace poskytující sociální služby na základě křesťanských 

hodnot  

 

 

Komunikační dovednosti  

- Budování PR neziskových organizací působících v oblasti sociálních 

- Jak jen říci tu špatnou zprávu, a je třeba ji říkat? 

- Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 

- Komunikace s agresivním klientem 

- Praktický nácvik komunikace s klientem agresivním nebo nespolupracujícím 

- Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem 

- Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem 

- Kontakt a dialog 
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- První pomoc při vedení porad jako součást efektivního řízení 

- Umění efektivní komunikace s klientem 

- Motivační rozhovory v praxi sociálních služeb 

- Týmová spolupráce v sociálních službách – cesta ke spokojenému týmu 

- Úvod do asertivity v sociální oblasti 

- Vedení poradenského rozhovoru 

- Vnímavá komunikace aneb vedení podpůrného rozhovoru v praxi soc. služeb 

 

 

 

Kvalita při poskytování sociální služby 

- Hodnocení procesu poskytování sociální služby dle standardů kvality 

sociálních služeb 

- Hodnocení zaměstnance v klidu a online 

- Ochrana práv v kontextu sociálních služeb 

- Projektové řízení – buď profi 

- Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb 

- Základy vedení dokumentace sociální služby 

 

 

 

 

Metody sociální práce  

- Facilitace svépomocných skupin – úvod do problematiky 

- Metody práce a jejich praktické využití u lidí s kombinovaným postižením 
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- Poskytování první pomoci u terénních, ambulantních a nízkoprahových 

sociálních služeb 

- Poskytování první pomoci v sociálních službách 

- Prevence relapsu 

- Psychosociální dovednosti 

- Sociální začleňování v praxi sociálních služeb 

- Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách 

- Škola zad pečujících osob 

- Trauma – úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému 

jedinci 

- Úvod do zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

- Základní principy multidisciplinární spolupráce 

- Zásady a principy manipulace s imobilní osobou 

- Zpracovávání traumatu u dětí – úvod do problematiky 

 

 

Metody sociální práce u lidí s PAS 

- Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra – základní kurz 

- Hra u dětí s PAS 

- Smyslové vnímání u lidí s PAS 

 

 

Sociální práce s rodinami 

- Rodina v krizi – úvod do problematiky 
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Sociální práce se seniory 

- Poslední dny, pokojné umírání 

 

 

Závislosti 

- Faktory a kořeny vzniku závislosti 

- Pracovníci v přímé práci s lidmi se závislostí, spolupráce a návaznost dalších 

sociálních služeb 

- Přímá práce se specifickou klientelou v oblasti služeb pro lidi se závislostí 

- Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislostí 

 

 

 

 

Seznam interních seminářů 

- Den s fyzioterapeutem 

- Excel I., II. 

- G-suite 

- Komunikace v obtížných situacích  

- Microsoft PowerPoint 

- Microsoft Word 
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Řekli o nás  

 

 „Zaujalo mne kolo změny, 
anketa byla super. 
Prohloubila jsem si 
znalosti v oblasti drogové 
tématiky - závislostí.“ 
 

(Faktory a kořeny vzniku 
závislosti) 

„První pomoc názorně na 

figurínách, také příběhy z 

letité praxe lektorky, praktické 

tipy a postupy.“  „Kurz byl 

velmi zajímavý, byl 

prokládaný kazuistikami, bylo 

to velmi poutavé.“ 

(Poskytování první pomoci u 

terénních, ambulantních a 

nízkoprahových sociálních 

služeb) 

 

 „Naučila jsem se vytvořit 

svůj profesiogram, zjistila 

jsem své silné a slabé 

stránky.“ 

(Psychosociální dovednosti) 

 

 „Je iluze, že klientovi naplníme všechny jeho potřeby - hledání 

průniku nabízených služeb a potřeb/cílů klienta. Super byly 

legislativní postřehy k ochraně os. údajů nebo k detenci.“ 

„Celý kurz byl užitečný a zajímavý. Výměna zkušeností s ostatními 

a zkušenosti z praxe lektora.“ 

 (Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb) 

 „Získala jsem přehled v 

duševních nemocech a jejich 

rozpoznávání.“  

„Zajímavé příklady z praxe, 

jelikož je to pro mě lépe 

uchopitelné než teorie.“  

(Komunikace s lidmi s duševním 

onemocněním) 

 „Naučila jsem se, jak můžu zareagovat v 

nečekaných situacích, jak umět asertivně 

odpovídat na útočné dotazy. Celý kurz byl 

zajímavý, prokládaný interaktivitou.“ (Úvod do 

asertivity v sociální oblasti) 

„Vyzkoušela jsem si, jak vést komunikaci s depresivním a suic. klientem. Jaké otázky používat, 
čemu se vyvarovat.“ 
 
„Naučila jsem se strukturu rozhovoru, včetně otázek a odpovědí.“ 
 

(Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem) 
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Finanční a statistický přehled 

Rozvaha 2020 
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Výkaz zisku a ztrát 
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Zpráva kontrolní a revizní komise 
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