Výroční zpráva za rok 2010

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 roce 2008 získala Společnost od Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci 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.
200hodinové vzdělávání ukončilo ověřovacími testy:
v Praze 23. 6. 2010 27 účastníků
v Brně 22. 6. 2010 22 účastníků
Účastníci pozitivně hodnotili zejména obsahové zaměření v kontextu s aktuální problematikou, odbornou
úroveň lektorů a interaktivní charakter seminářů. Přivítali i možnost zúčastnit se seminářů v náhradním
termínu, protože vzdělávání probíhalo duplicitně jak v Brně, tak v Praze.
Pro zájem o tento program byl v listopadu 2010 zahájen další běh vzdělávacího cyklu, tentokráte v Praze
a Olomouci. V Praze je přihlášeno 11 účastníků, v Olomouci 14 účastníků.
Vzdělávání se budou moci od roku 2011 účastnit i zájemci o jednotlivé semináře vzdělávacího programu,
protože Společnost započala s přípravou žádostí o akreditaci vzdělávacích seminářů na téma:
Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Sociálně-právní ochrana dětí
Domácí násilí na partnerech a dětech
Syndrom týraného a zneužívaného dítěte
Diskriminace, týrání, zanedbávání a zneužívání seniorů
V rámci vzdělávacího programu „Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních služeb“ se pro pečovatelskou
službu okresu Blansko uskutečnil 19. 6. 2010 seminář „Standardy kvality a inspekce“. Seminář se konal
v Domově seniorů v Boskovicích pro 45 pečovatelek.

Dále byl v září 2010 uspořádán v Novém Městě na Moravě zdravotnický seminář pro poskytovatele pečovatelské služby. Semináře se zúčastnilo 30 účastníků.

Pracovní den
5. října 2010 se v Brně – Bystrci konal pracovní den na téma „Zákon o pomoci v hmotné nouzi a připravované
změny“. Lektorem byl Mgr. Petr Beck z MPSV. Pracovního dne se zúčastnilo 85 osob.

XX. odborná konference na téma „Sociální prací proti chudobě a sociálnímu vyloučení“
Konference se konala v Hradci Králové ve dnech 4. – 5. 11. 2010 pod záštitou hejtmana Královéhradeckého
kraje B. Lubomíra France. Byla zorganizována v rámci Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,
vyhlášenému EU pro rok 2010.
Na této konferenci připomněla předsedkyně Společnosti JUDr. Věra Novotná též 20. výročí znovuobnovení
činnosti organizace sociálních pracovníků.
Na 2denní konferenci bylo přítomno 103 účastníků a 18 přednášejících a hostů z MPSV, za veřejného
ochránce práv se zúčastnila paní Ing. Jitka Seitlová.
Na webových stránkách Společnosti (www.socialnipracovnici.cz) byly zveřejněny přednášky a závěry z workshopů, včetně fotodokumentace.

Vzdělávání sociálních kurátorů
V roce 2010 se neuskutečnila pravidelná celostátní odborná konference sociálních kurátorů (10. ročník byl
naplánovaný na květen 2011). Důvodem bylo probíhající vzdělávání sociálních kurátorů České republiky.
Společnost prostřednictvím Sekce sociálních kurátorů partnersky spolupracovala s Ostravskou universitou - Fakultou sociálních studií na profesním akreditovaném vzdělávání sociálních kurátorů, které bylo
hrazeno z ESF – operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Vzdělávání probíhá po dobu 2 let (v období 2009 – 2011). Sociální kurátoři se mohli prostřednictvím dotazníků dopředu vyjádřit k obsahu jednotlivých modulů, kterých bylo celkem 22.
Výstupem ze vzdělávání byla Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence.
Bližší informace o vzdělávání, Metodickou příručku a Sborník studijních textů z jednotlivých modulů lze
stáhnout na webových stránkách: http/projekty.osu.cz/sockur/10_publikace.html).

Sekce kurátorů pro mládež
V roce 2010 vznikla ve spolupráci výboru Společnosti a její sekce sociálních kurátorů Sekce kurátorů pro děti
a mládež. Společně se Sekcí sociálních kurátorů se tak začínají profilovat konkrétní agendy sociálních pracovníků. Společnost se tak cíleně snaží prohlubovat profesní odbornost a zároveň přispívat k dynamice celé
Společnosti sociálních pracovníků ČR.

Z další činnosti Společnosti
Koncem roku 2010 bylo zahájeno jednání s oddělením koncepce sociálních služeb MPSV o rozšíření akreditace
o další vzdělávací semináře a byla zahájena diskuse o přípravách profesního zákona a v jeho rámci ustanovení
profesní komory sociálních pracovníků. Vedoucí oddělení Mgr. Petr Hanuš přislíbil Společnosti spolupráci.

Členská základna
Ke konci roku 2010 měla SSP ČR 262 registrovaných členů.
Během roku bylo přijato 26 nových členů, 2 členové oznámili ukončení členství.
Zpracovala: JUDr. Věra Novotná

