Výroční zpráva za rok 2009

Vzdělávání
Společnost sociálních pracovníků ČR (dále jen „Společnost „) je od roku 2007 akreditovanou vzdělávací institucí,
a to na základě akreditace, kterou Společnosti udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V témže roce získala Společnost také akreditaci vzdělávacího programu „Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních
služeb“.
Vedle této akreditace získala Společnost v roce 2008 od Ministerstva práce a sociálních věcí další akreditaci, a to pro
vzdělávací program v rozsahu 200 hodin „Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění kvaliﬁkace
a dalšího vzdělávání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“. Realizace vzdělávacího
programu byla zahájena v Praze 28. dubna 2009 a v Brně 5. května 2009.
Další akreditaci udělilo Společnosti Ministerstvo vnitra a to na vzdělávací program „Sociální politika a obec“
v rozsahu 42 hodin, na program „ Sociálně-právní ochrana a aplikace metod sociální práce“ v rozsahu 54 hodin a na
program „Právní úprava v poskytování sociální ochrany obyvatelstvu - aplikace“ v rozsahu 49 hodin. Tyto programy
probíhaly v roce 2009 a pokračují i v dalším roce.
„Vzdělávacího kurzu pro sociální pracovníky …“ se účastnilo v Praze 26 posluchačů a v Brně 27 posluchačů.
Časová dotace každého semináře, které se konaly dvakrát měsíčně, byla stanovena na 8 hodin.
V roce 2009 účastníci absolvovali tyto semináře:
I. vzdělávací okruh – Sociální politika a obec
1. seminář – Sociální analýzy obcí, výchozí principy, cíle využití, její konstrukce. Sociální politika a stárnutí.
Chudoba a sociální vyloučení.
2. seminář – Aktuální otázky rómské minority. Problematika etnických menšinových skupin – rozlišení mezi
autoritativním, paternalistickým a partnerským pojetím, techniky intervence do situace menšin
3. seminář – Sociální kurátor – deﬁnice a kompetence. Sociální práce s osobami bez přístřeší,
problematika bezdomovectví
4. seminář – Sociální práce s osobami, které trpí duševní poruchou a s osobami se závislostmi – alkohol, drogy,
automaty, jejich sociální vyloučení. Sociální práce s jejich rodinami.
II. okruh – Domácí násilí na dětech, partnerech a seniorech
5. seminář – Diskriminace seniorů. Týrání, zanedbávání a zneužívání seniorů.
6. seminář – Domácí násilí na partnerech a dětech
7. seminář – Problematika znevýhodněných dětí v ČR

III. okruh – Sociálně - právní ochrana dětí a formy sociální práce
8. seminář – Formy sociální práce s rodinou, soudní spory o dítě (právní úprava, syndrom zavrženého rodiče,
komunikace ve sporu)
9. seminář – Institut vykázání. Skutková podstata přestupků. Řízení ve věci přestupků.
10. seminář – Úprava styku s druhým rodičem, negativní dopady na dítě, role sociálního pracovníka.
Střídavá výchova, právní úprava, úskalí této formy z pohledu psychologa
11. seminář – Kriminalita dětí, trestná činnost nezletilých a mladistvých, spolupráce s ostatními institucemi
12. seminář – Ústavní výchova, právní úprava, sanace rodiny k návratu zpět. Náhradní rodinná péče, osvojení,
pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu a role sociálního pracovníka
Semináře navštěvovali účastníci celého vzdělávacího cyklu v rámci doplnění kvaliﬁkace. Dále pak sociální pracovníci
z úřadů a sociálních služeb v rámci povinného dalšího vzdělávání. Ti si podle svého profesního zaměření vybírali buď
jednotlivé semináře nebo celé okruhy. Průměrná účast na každém semináři byla 35 osob.
Posluchači pozitivně hodnotili zejména obsahové zaměření v kontextu s aktuální problematikou, odbornou úroveň
lektorů a interaktivní charakter seminářů. Přivítali i možnost zúčastnit se semináře v náhradním termínu, protože
vzdělávání probíhalo duplicitně jak v Brně tak v Praze.

Pracovní dny
Společnost uspořádala v březnu 2009 pracovní den na téma – Znalecké posudky – jejich význam v sociálně-právní
ochraně dětí a soudní praxi, který byl pokračováním pracovních dnů, které se uskutečnily 19. 5. 2008 v Ostravě za
účasti 120 posluchačů a 24. 10. 2008 v Praze za účasti 110 posluchačů. Pro velký zájem se pracovní den na toto
téma konal v tomto roce ještě v Brně pro 79 posluchačů .
V listopadu 2009 se konal v paláci Charitas v Praze pracovní den na téma „Zákon o sociálních službách
č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, kterého se zúčastnilo 98 posluchačů.
Seminář byl zaměřen na aktuální změny legislativy k příspěvku na péči, především zákona č. 206/2009 Sb.
Lektorkou byla JUDr. Věra Rážová z legislativního odboru MPSV. Zaměřila se na tyto problémové okruhy:
> Konﬂikt výkladů a metodik k příspěvku na péči (nárok na příspěvek při pobytu v HOSPICU, při hospitalizaci
a přechodu nároku na příspěvek)
> Povinnosti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb informovat o úmrtí a hospitalizaci příjemce příspěvku na
péči – povinnost není u poskytovatelů terénních služeb
> Náhled na hodnocení úkonů vyžadujících mimořádnou pomoc u dětí
> Řízení o příspěvku na péči při hospitalizaci žadatele (přerušení řízení a poté zastavení)
> Doprovod pečující osoby příjemce příspěvku na péči při hospitalizaci v nemocnici (schválení revizním lékařem)
> Připravovaná výplata části příspěvku na péči formou poukázek
> Vzdělávání – povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Odborné konference pořádané sekcí sociálních kurátorů
Sekce sociálních kurátorů při Společnosti sociálních pracovníků ČR uspořádala ve dnech 2. a 3. dubna 2009 na Přední
Labské IX. celostátní odbornou konferenci sociálních kurátorů s tématickým obsahem „Agenda sociálního kurátora“.
Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů penitenciárních a postpenitenciárních služeb, azylovým domem sv. Terezie,
Arcidiecézní Charity Praha a Magistrátu hlavního města Prahy uspořádala sekce sociálních kurátorů při Společnosti
sociálních pracovníků ČR konferenci Postpenitenciární péče a kriminální recidivy, a to 12. 11. 2009 v prostorách
zasedací místnosti Magistrátu hlavního města Prahy.
V roce 2009 Společnost upustila od pořádání každoroční tematicky zaměřené odborné konference, a to zejména pro
velký počet vzdělávacích kurzů, přípravy voleb a také proto, že v následujícím roce Společnost oslaví 20. výročí
znovuustavení, a tak spojí připomenutí tohoto výročí s pořádáním XX. odborné konference.
Další aktivity Společnosti
Za ﬁnanční podpory MPSV byl v červenci 2009 vydán Sborník z XIX. odborné konference, která se uskutečnila
v Pardubicích ve dnech 3. – 5. 12. 2008 na téma „Domácí násilí na dětech, partnerech a seniorech“. Sborník byl
distribuován v počtu 500 ks všem účastníkům konference, lektorům, hostům, odborným pracovištím na MPSV a byl
k dispozici účastníkům pracovních dnů a seminářů pořádaných SSP ČR. Prostřednictvím krajských úřadů byl předán
i obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
Webové stránky Společnosti sociálních pracovníků ČR
Společnost sociálních pracovníků ČR změnila podobu webových stránek a zprovoznila je pod novou doménou
www.socialnipracovnici.cz. Byly rozšířeny informace, které jsou pravidelně aktualizovány a je umožněn i individuální
přístup pro členy Společnosti pod jednotným heslem.
Volby
Koncem roku 2009 se konaly volby nového výboru na 3leté funkční období 2010 – 2012.
Na webových stránkách Společnosti byla na individuálním přístupu pro členy Společnosti zveřejněna kandidátka do
nového výboru. Kandidátní lístky byly zaslány jednotlivým členům poštou s výzvou návratu do 16. 12. 2009.
Koncem roku byly volby vyhodnoceny a výsledek volby byl členům oznámen opět na individuálním přístupu na
webových stránkách. Byl zvolen 11členný výbor.
Členská základna
Ke konci roku 2009 měla SSP ČR 238 registrovaných členů. Během roku bylo přijato 7 nových členů.
Zpracovala: JUDr. Věra Novotná

