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Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové (IDV UHK) byl zalo-
žen na počátku roku 2005 jako univerzitní pracoviště s cílem poskytnout 
komplexní nabídku kurzů dalšího vzdělávání, ať již svými silami, nebo ve 
spolupráci s partnery. Vzdělávání je určeno každému, kdo cítí potřebu se 
dále vzdělávat a má za sebou již určitou praxi. Kurzy probíhají v moderně 
vybavených nově rekonstruovaných prostorech IDV UHK.

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních
služeb na území Královéhradeckého kraje II

9 835 760 Kč
9 835 760 Kč

Projekt navazuje na již realizovaný projekt z první výzvy opatření Operač-
ního programu rozvoje lidských zdrojů 2.1, který nesl název „Vzdělávání 
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého 
kraje“. Účastníci současného projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadava-
telů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje II si mohou rozšířit 
vědomosti a dovednosti získané v prvním vzdělávacím bloku. Důraz je kla-
den zejména na praktické činnosti a aplikaci získaných vědomostí v praxi.
Vzdělávací kurzy se zaměřují na kvalitu sociálních služeb vedoucí k sociální 
integraci (v návaznosti na již zahájené procesy zavádění standardů kvality 
do praxe) a také na nový způsob práce v sociálních službách (dovednosti 
práce na PC, terapeutické techniky, terapeutické výcviky pracovníků v pří-
mé práci s klientem aj.).
Výuka je rozvržena do deseti nových vzdělávacích kurzů s časovou dotací 
od 26 do 96 hodin. Jednotlivé kurzy se opakují v různém počtu běhů (dle 
zájmu účastníků). Celkem se očekává přibližně 80 běhů. Jedná se v součas-
né době o nejrozsáhlejší vzdělávací program dalšího profesního vzdělává-
ní organizovaný Institutem dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové.
Předpokládá se celkem 1 215 účastníků kurzů, z toho 80 % úspěšných (972), 
dále se předpokládá 225 účastníků zařazených do kurzů s komponenturou 
informačních technologií a 420 účastníků zařazených do kurzů s kompo-
nenturou komunitního plánování a standardů kvality.
Projekt je inovativní především z důvodu zavedeni systematického vzdě-
lávání pracovníků sociálních služeb v rámci celoživotního vzdělávání. Jsou 
zde využívány nejnovější informace z oblasti sociáních služeb i nové meto-
dy práce v této oblasti s konkrétním zaměřením na cílové skupiny.
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