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Slovo statutárních zástupců 
 

Vážené kolegyně a kolegové, přátelé vzdělávání, 

je naší radostí ohlédnout se za rokem 2021 a vyjádřit vděčnost za vše, čím nám tento rok 
obohatil a jaké výzvy před nás postavil. Schopnost reagovat na změny a nové potřeby se 
prolínala celým obdobím, kdy jsme vzdělávali v online i prezenční podobě. Připravili jsme 
celou řadu nových zajímavých vzdělávacích programů a věříme, že přinesou do profesních 
životů v sociální oblasti mnoho dobrého. Také se podařilo zrealizovat téměř 100 různorodých 
vzdělávacích aktivit. 

Chceme poděkovat všem našim spolupracovníkům, lektorům a odborníkům za sdílení svých 
znalostí a dovedností. Vám všem, kteří se vzděláváte, přejeme, aby to pro vás byla radost, 
protože cesta životem je plná nových situací, a tak máme stále důvod učit se. Chceme být 
i pro příští období připraveni podílet se na zvyšování kvality služeb v sociální oblasti a životů 
v osobní i pracovní rovině. 

Všechno dobré z Boží ruky… 

 

 

 

 

 

             

Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ing. Romana Bélová 

             ředitel        zástupkyně ředitele 
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Představení organizace 

Základní informace 
 

Diakonický institut 

 
Sídlo 

Na Nivách 7/259, 737 01 Český Těšín 
 

Založení organizace 

07.12.2005 

 

Právní forma 

Evidované církevní právnické osoby 

 

Kontakt 

E-mail: info@dinstitut.cz 
Tel: 731 196 885 

Web: www.diakonickyinstitut.cz 
 
 

Číslo datové schránky 

q6eiw2a 
 

Registrace 

Organizace je zapsána v rejstříku Ministerstva kultury pod číslem  
17-023/2005-12776 
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Řízení a správa organizace 
 

Statutární orgán 

Ing. Bronislav Kostka - ředitel 
Mgr. Ing. Romana Bélová – zástupce ředitele 

 

Správní rada 

Mgr. et Mgr. Lucie Ližičková, DiS. 
Mgr. Tomáš Tyrlík 

Ing. Bronislav Kostka 
Mgr. Ing. Romana Bélová 

Bc. Marta Czyžová 
 

Kontrolní a revizní komise  

Ing. Alena Kukuczová 
Ing. Sylvie Niemiecová 

Radmila Nedělová  
 

  



 
 

6 
 

Východiska a výzvy  
 

V oblasti sociálních služeb je legislativně zakotvena povinnost dalšího profesního 

rozvoje pro pracovníky v přímé práci, tzn. pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 

službách. Naplnit 24 hodin povinného vzdělávání je možno akreditovanými vzdělávacími 

programy, interními školeními, stážemi, odbornými konferencemi. 

To vše nabízí Diakonický institut. Od roku 2019, kdy obnovil svou činnost, se stal 

důležitým partnerem pro další profesní rozvoj zaměstnanců jak Slezské diakonie, tak jiných 

organizací. Ve spolupráci s více než 30 lektory – odborníky z praxe – poskytuje Diakonický 

institut vzdělávání v různých formách pro různé cílové skupiny – od manažerských pozic až 

po pozice v přímé práci s klienty různých cílových skupin.   

Diakonický institut disponuje kvalitním zázemím, moderním přístupem, interaktivitou 

a ochotou participovat na implementaci změn, které se pojí s konkrétními potřebami cílových 

skupin klientů sociálních služeb. Vnímáme, že potřeby jsou proměnlivé, společnost je 

vystavena mnoha krizovým situacím a je tak nutno podpořit pracovníky v sociální oblasti 

na cestě jejich dalšího profesního rozvoje tak, aby byli schopni tyto situace zvládat a poskytovat 

efektivní podporu klientům.  

V čem je naše síla? Akreditujeme vlastní vzdělávací kurzy. Hledáme nová témata 

a mapujeme potřeby zaměstnanců sociálních služeb na všech úrovních. Nejsme v tom sami – 

spolupracujeme s odborníky z praxe a s personalisty organizací. Participujeme na analýzách 

vzdělávacích potřeb. Jsme aktivní a hledáme nové možnosti vzdělávání, flexibilně reagujeme 

na měnící se možnosti a potřeby – školíme jak prezenčně, tak v on-line prostoru. 
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Co jsme již dokázali? 
 

Diakonický institut obnovil svou činnost v druhé polovině roku 2019. Cesta 

za hodnotnou nabídkou vzdělávání, která by reflektovala potřeby zaměstnanců sociálních 

služeb, proměnných potřeb klientů a také nové trendy v sociální oblasti, nebyla jednoduchá. 

I přesto, že velmi brzy po obnovení činnosti byla společnost zasažena nepříznivou 

epidemiologickou situací, tak je možno říci, že se Diakonickému institutu daří.  

Od roku 2019 jsme navázali spolupráci s více než 30 lektory, akreditovali více než 50 

témat a zrealizovali více než 180 vzdělávacích aktivit. Byli jsme partnerem na cestě dalšího 

profesního rozvoje více než 2 100 účastníkům, kteří se naučili nové metody práce, osvojili si 

nové znalosti a dovednosti.  

 

 

 

Co nabízíme? 
 

V nabídce Diakonického institutu lze nalézt více než 60 vzdělávacích témat, která jsou 

školena v akreditované či interní podobě. Témata jsou rozdělena do šesti oblastí, a to osobnostní 

rozvoj, komunikace, kvalita sociální služby, metody sociální služby, manažerské 

vzdělávání a etika, identita organizace. 

 

Akreditované vzdělávací programy 

Metody sociální práce 

 Faktory a kořeny vzniku závislosti 
 Hra jako lék pro dětské klienty sociálních služeb 
 Hra u dětí s PAS 
 Metody práce a jejich praktické využití u lidí s kombinovaným zdravotním postižením 
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 Motivační rozhovory v praxi sociálních služeb 
 Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislostí 
 Poskytování první pomoci v sociálních službách 
 Poslední dny, pokojné umírání 
 Pracovníci v přímé práci s lidmi se závislostí, spolupráce a návaznost dalších sociálních 

služeb 
 Prevence relapsu 
 Přímá práce se specifickou klientelou v oblasti služeb pro lidi se závislostí 
 Psychiatrické minimum v praxi sociálních služeb 
 Rodina v krizi - úvod do problematiky 
 Smyslové vnímání u lidí s PAS 
 Sociální začleňování v praxi sociálních služeb 
 Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra – základní kurz 
 Stárnutí osob se zdravotním postižením 
 Trauma – úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému jedinci 
 Úvod do zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 Využití mediace v sociálních službách 
 Zásady a principy manipulace s imobilní osobou 
 Zpracovávání traumatu u dětí - úvod do problematiky 

 

Osobnostní rozvoj 

 Psychosociální dovednosti 
 Sebekoučování - jak na to? 
 Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách 
 Škola zad pečujících osob 

 

Komunikační dovednosti 

 Facilitace svépomocných skupina – úvod do problematiky 
 Komunikace s agresivním klientem 
 Komunikace s klientem, který je pod vlivem návykové látky 
 Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 
 Konflikty a agrese v sociálních službách, jejich předcházení a efektivní zvládání 
 Kontakt a dialog 
 Manipulace v komunikaci s klienty - jak ji efektivně zvládat 
 Manipulace v pracovní komunikaci - jak ji efektivně zvládat 
 Práce s nemotivovaným klientem 
 Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem 
 Praktický nácvik komunikace s klientem agresivním nebo nespolupracujícím 
 Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem 
 Umění efektivní komunikace s klientem 
 Vnímavá komunikace aneb vedení podpůrného rozhovoru v praxi soc. služeb 
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Manažerské dovednosti 

 Budování PR neziskových organizací působících v oblasti sociálních 
 Hodnocení zaměstnance v klidu a online 
 Jak jen říct tu špatnou zprávu, a je třeba jí říkat? 
 Projektové řízení - buď profi 
 První pomoc při vedení porad jako součást efektivního řízení 
 Týmová spolupráce v sociálních službách - cesta ke spokojenému týmu 
 Úvod do asertivity v sociální oblasti 
 Vedení, plánování a rozhodování v praxi manažera 

 

Kvalita při poskytování sociální služby 

 Hodnocení procesu poskytování sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb 
 Individuální plánování 
 Ochrana práv v kontextu sociálních služeb 
 Právo na důstojnost v sociálních službách 
 Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb 
 Základní principy multidisciplinární spolupráce 
 Základy vedení dokumentace sociální služby 

 

Etika sociální práce, identita organizace 

 Identita organizace poskytující sociální služby na základě křesťanských hodnot 
 

Interní vzdělávací kurzy 

PC dovednosti 

 Microsoft Excel I. – nebojme se tabulek 
 Microsoft Excel II. – vlídný pomocník 
 Microsoft Powerpoint 
 Microsoft Word – jak na to? 
 Workspace (G-suite) I.  
 Workspace (G-suite) II.  

 

Osobní rozvoj 

 Den s fyzioterapeutem  
 Den s fyzioterapeutem – zaměřený na chůzi a chodidla 
 Komunikace v obtížných situacích 
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Činnost v roce 2021 
 

V čele organizace stáli i v roce 2021 ředitel a zástupce ředitele. Za realizaci 

vzdělávacích aktivit byl zodpovědný koordinátor vzdělávacích aktivit.   

I přes pokračující nepříznivou epidemiologickou situaci byl rok 2021 naplněn mnoha 

vzdělávacími aktivitami, ať již akreditovaných vzdělávacích programů, interních seminářů, 

kulatých stolů či workshopů.  

V roce 2021 jsme působili téměř výhradně v Moravskoslezském kraji. Byli jsme 

partnery na cestě dalšího profesního rozvoje pro téměř 1 100 účastníků. Tito účastníci byli z řad 

kolegů ze sociální oblasti, a to na všech úrovních – manažerské, sociálních pracovníků i kolegů 

v přímé práci.  

Bylo podáno celkově 10 žádostí o akreditaci vzdělávacích programů, všechny žádosti 

byly úspěšné a my jsme tak mohli rozšířit naše portfolio o další atraktivní vzdělávací kurzy, 

které míří na skutečné potřeby klientů sociálních služeb. Mezi jinými je možno zmínit například 

kurz Mediace v sociálních službách, Konflikty – jejich předcházení a efektivní zvládání 

či témata Individuálního plánování a Právo na lidskou důstojnost v sociálních službách. 
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Ze zpětných vazeb účastníků lze pozorovat jejich vysokou spokojenost. Také zaznívají 

doporučení a náměty ke zlepšení, kterých si velmi vážíme a jsou pro nás inspirací do dalšího 

období. 

 

 

 

 

 

  

Kurz byl pro mě komplexním 
shrnutím informací a 

uvědoměním si, jak důležité jsou 
i některé běžné věci. 

(Ochrana práv v kontextu 
sociálních služeb) 

 

Naučila jsem se, jak správně cvičit, 
jak předejít bolesti zad, správný 

postoj. 

Pečovat více o své tělo. 

 (Škola zad pečujících osob) 

Komunikace, pochopení s pacienty, 
kteří trpí duš. onemocněním. 

Komunikace s pacientem, rodinou. 

(Komunikace s lidmi s duševním 
onemocněním) 

Naučil jsem se Zlatá pravidla. 

Jeden z nejlepších seminářů, kterých jsem se kdy 
zúčastnila - z hlediska odborných praktických 

znalostí lektorky. 

(Projektové řízení – buď profi) 

Získala jsem nové informace z 
oblastí propojenosti přímé péče a 

standardů kvality poskytované 
soc.péče. 

Porozumět střetu zájmů, jaké situace 
mohou být vnímány jako střety 

zájmů, jak pracovat s riziky 

 (Přímá práce z pohledu standardů 
kvality sociálních služeb) 

Naučila jsem se některé pojmy. 
Pomohlo mi to k využití a 

zpracovávání skartace, ke které jsem 
se zatím nedostala. 

Přiblížila jsem si základy 
dokumentace, pojala nové 

informace. 

Více mě to přinutilo přemýšlet nad 
tím, jak zapisuji záznamy z 

poskytování soc. služby. 

 (Základy vedení dokumentace 
sociální služby) 
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Finance a účetnictví 

Rozvaha 2021 
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Výkaz zisku a ztrát 
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