Pozvánka na seminář

KOMPETENČNÍ KARTY
– NOVÝ NÁSTROJ K PRÁCI SE SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÝMI KLIENTY
Doporučeno pro nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje
s cílovou skupinou sociálně znevýhodněných žen
Datum:

čtvrtek 23. listopadu 2017 (13:00 – 15:00)

Místo:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc
velký sál v přízemí s bezbariérovým přístupem
GPS 49°35'23.470"N, 17°16'16.953"E

Lektorky:

Mgr. Marcela Vystrčilová (UNO OK)
Mgr. Barbara Dobešová, PhD. Introvič (Naše Řepčínsko, z. s.)
Mgr. Lenka Introvič (Naše Řepčínsko, z. s.)

Cena:

účast je zdarma, účastníci obdrží zdarma i sadu kompetenčních karet
(drobné občerstvení zajištěno)

Dovolujeme si Vás nebo Vašeho zástupce z neziskové organizace pozvat na praktický seminář,
který pro Vás připravila Unie nestátních neziskových organizací olomouckého kraje ve
spolupráci s komunitním spolkem Naše Řepčínsko, z. s.
V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku nejpozději do pátku 10. 11. 2017
•
•

přímo z webových stránek UNO OK: https://goo.gl/CKf5SN
e-mailem: sekretariat@uno-ok.cz (IČO a název organizace, jméno a příjmení,
mail, telefon)

Vzhledem k omezené kapacitě velkého sálu budou všichni přihlášení nejpozději do 10.11.2017
informování, jestli byli vybráni na tento termín, či zařazeni do pořadí pro opětovné konání
semináře. O pořadí rozhoduje datum přijetí přihlášky či nahlášení se přes web UNO.
S pozdravem za UNO OK
Mgr. Marcela Vystrčilová
místopředsedkyně
kont: 724 983 780, mail: sekretariat@uno-ok.cz
Seminář je realizován za finanční spoluúčasti města Šumperk v rámci projektu „Pomáháme neziskovkám“
ve spolupráci s ANNO ČR, MMR, Olomouckým krajem a s komunitním spolkem Naše Řepčínsko, z.s.
www.uno-ok.cz, sekretariat@uno-ok.cz

Popis semináře
Téma:

Kompetenční karty – nový nástroj k práci se sociálně
znevýhodněnými

Na semináři se účastníci seznámí s kompetenčními kartami coby efektivním nástrojem k
mapování kompetencí klientek a získají inspiraci, jak s nimi lze pracovat. Tento
alternativní způsob práce přináší potenciál zejména pro sociálně znevýhodněné klientky
(ženy po MD/RD, ženy 55+, cizinky apod.).
Kompetenční karty jsou stěžejní aktivitou osobnostně-rozvojového kurzu „Sfoukni to“.
V osmimodulovém kurzu je prostřednictvím aktivit, příběhů a hraní rolí poskytnut klientkám
náhled na vlastní silné stránky, zájmy a osobní zdroje. Motivuje klientky díky odhalení jejich
individuálních kvalit a pomáhá jim rozklíčovat, ve které profesní oblasti je mohou uplatnit.
Součástí semináře bude „ochutnávka“ z tohoto kurzu a nabídka další spolupráce v této oblasti.
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod (informace z UNO OK)
Představení kompetenčních karet.
Aktivity s kompetenčními kartami (Hra na kompetence, aktivita Spoj to!).
Brainstorming možného dalšího využití v praxi NNO.
Volná diskuse.

Aktivita je realizována v rámci projektu Podaná ruka, za podpory Olomouckého kraje
a Ministerstva pro místní rozvoj.

Seminář je realizován za finanční spoluúčasti města Šumperk v rámci projektu „Pomáháme neziskovkám“
ve spolupráci s ANNO ČR, MMR, Olomouckým krajem a s komunitním spolkem Naše Řepčínsko, z.s.
www.uno-ok.cz, sekretariat@uno-ok.cz

