Výroční zpráva za rok 2012

Společnost sociálních pracovníků ČR (dále jen „Společnost“) uskutečnila v roce 2012 řadu aktivit, se kterými seznamuje členskou základnu i odbornou veřejnost v této výroční zprávě. Informace o činnostech uskutečněných
i plánovaných, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.socialnipracovnici.cz.
Aktivity Společnosti
Společnost, jako odborná instituce se snaží být prospěšná sociálním pracovníkům, kteří působí v různých sociálních
oblastech, a to nejenom vzdělávacími aktivitami, ale i poradenskou a konzultační činností.
V rámci toho se účastní odborných diskusí, seminářů, konferencí a jednání za účelem rozvoje sociální práce.
Sociální pracovníci mají možnost se s některými výsledky jednání seznamovat průběžně na webových stránkách
Společnosti a ve výročních zprávách, každoročně uveřejňovaných písemně i elektronicky.
Společnost vysílá též své zástupce na některá zasedání výboru pro sociální politiku poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Společnost přijala pozvání k účasti na kulatém seminárním stolu s názvem „Právní aspekty sociální politiky“, který
se konal v rámci Pražského právnického podzimu 20. 11. 2012 na PF UK. Zúčastnili se zde zástupci justice, MPSV,
představitelé NNO a další. Přítomní upozornili na mnohé problémy rozpadající se rodiny, snižování počtu dětí
v rodinách a na to, že nesezdaní partneři s dětmi tvoří dnes v naší společnosti již typickou rodinu. Postavení takové
rodiny nemá oporu v zákoně.
Spolupráce Společnosti s Radou pro rozvoj sociální práce (RAROSP)
Spolupráce s RAROSPem byla v uplynulém roce zaměřena především na přípravu profesního zákona. Resp. diskusi,
jednání a účast na setkáních se zaangažovanými odborníky a organizacemi. Za Společnost jsme předkládali návrh na
diferenciaci činností sociálních pracovníků jednotlivých oblastí a resortů, ve kterých se naše působení vyskytuje.
S předsedkyní RARPSPu PaedDr. Marií Vorlovou spolupracujeme na přípravě workshopů, kde by zástupci určitých
oblastí diskutovali o potřebách tohoto legislativního předpisu a jeho významu pro sociální práci. První workshop by
se měl uskutečnit v roce 2013 v Praze. Mělo by to být setkání sociálních pracovníků z věznic se sociálními kurátory.
Setkání se již vyjednává s metodičkou sociálních pracovníků ve věznicích na Generálním ředitelství vězeňské služby ČR
Mgr. Ivou Hnídkovou a zástupcem Společnosti PhDr. Pavlem Pěnkavou. Na setkání bude pozván i zástupce MPSV ČR.
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Pracovní dny
Opatrovnictví dospělých osob v právu a praxi
Lektorovala Irena Podivínská, DiS, veřejná opatrovnice Městského úřadu, Mělník
Pracovní dny se uskutečnily v Praze, a to 1. část 29. 3. 2012 a 2. část 10. 5. 2012
Pracovních dnů se zúčastnilo 55 účastníků.
Pracovní dny k tematice sociálně-právní ochrany dětí
připravily pracovnice z Magistrátu města Hradec Králové Mgr. Světluše Kotrčová, Mgr. Romana Slezáková,
Mgr. Marie Kaplanová a Kateřina Kuchařová. Pracovní dny byly realizovány v Praze 23. 11. 2012 a 13. 12. 2012.
Témata seminářů:
Případové konference jako účinný nástroj práce oddělení SPOD
Sanace rodiny – příklady dobré praxe
Těchto pracovních dnů se zúčastnilo 51 účastníků.
Vzdělávací semináře
Mediace a její místo v sociální práci – seminář, akreditovány u MPSV se uskutečnil ve spolupráci se sociálním
odborem KÚ kraje Vysočina 6. 3. 2012.
Lektorovala PhDr. Elena Mešková z Asociace mediátorů ČR.
Semináře se zúčastnilo 23 účastníků.
Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách
Seminář, akreditovaný u MPSV se uskutečnil 6. 3. 2012 v Praze, 12. 4. 2012 v Jihlavě a 17. 5. 2012 v Brně.
Lektorem byl MUDr. Petr Hromada, primář Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.
Seminářů se celkem zúčastnilo 166 účastníků.
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Seminář, akreditovaný u MPSV se uskutečnil 3. 4. 2012 v Brně a 15. 5. 2012 v Jihlavě.
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Lektorem byl MUDr. Pavel Biskup, ředitel Dětského domova ve Stránčicích.
Seminářů se celkem zúčastnilo 40 účastníků.
5 seminářů s tematikou sociálně-právní ochrany
se uskutečnilo v Chomutově v březnu – květnu 2012. Jednalo se o semináře, akreditované u MPSV a to:
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte – lektor MUDr. Biskup
Domácí násilí na partnerech a dětech – lektorky M. Vavroňová a Z. Prokopová z o. s. Rosa
Sociálně-právní ochrana dětí – 1. část (formy sociální práce s rodinou) a 2. část (úprava styku s druhým rodičem) –
lektorka JUDr. Věra Novotná
Komunikace s klientem a speciální přístupy – lektorka PhDr. Ivana Křelinová
Seminářů se celkem zúčastnilo 90 účastníků.
Semináře pro pracovníky Centra sociální pomoci v Litomyšli
V Centru sociální pomoci jsme realizovali 2 semináře, akreditované u MPSV, a to „Diskriminace, týrání
a zneužívání seniorů“ – lektorka Marie Scheibová a „Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách“ – lektor MUDr. Petr Hromada.
Vzhledem k počtu účastníků a provozu organizace byly oba tyto semináře uskutečněny dvakrát. Obě témata jsou
akreditována jak pro sociální pracovníky, tak i pro pracovníky v sociálních službách.
Na všech 4 seminářích se celkem zúčastnilo 80 účastníků, kteří na závěr absolvovali ověřovací test.
Semináře pro KÚ Libereckého kraje
se uskutečnily v Liberci v listopadu 2012. Připravila je na základě požadavku podle KÚ JUDr. Novotná, která také
semináře lektorovala.
Téma seminářů:
Sociálně-právní ochrana dětí a výkon kolizního opatrovníka v návratovém řízení dle Haagské úmluvy a výkon
SPOD v případech, kdy je jeden z rodičů občanem cizího státu
Sociálně-právní ochrana dětí a výkon kolizního opatrovníka ve sporech o dítě, zejména v rozvodovém řízení
Seminářů se zúčastnilo 101 pracovníků z Libereckého kraje.
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Akreditovaný vzdělávací program „Vzdělávací program pro získání kvalifikace – pracovník v sociálních
službách“ – realizace září – listopad 2012 v Prachaticích.
Vzdělávací program byl v rozsahu 168 výukových hodin v teoretické části a 60 hodin v praktické části.
Vzdělávání se uskutečnilo za podpory ESF v rámci projektů „Pracovní příležitosti“ a „50+“ pro IMPAKT, Společnost
pro aktivizaci vesnice.
Vzdělávacího programu se zúčastnilo 18 účastnic, které splnily předepsanou docházku na semináře, absolvovaly
předepsanou praxi nejméně ve 2 různých zařízeních a zpracovaly ověřovací testy.
Odborná konference
Ve spolupráci s odborem sociálních věcí KÚ kraje Vysočina, Soudcovskou unií ČR a Sdružením opatrovnických
a rodinných soudců ČR se 9. 10. 2012 uskutečnila v Jihlavě odborná konference „Dítě jako oběť rodičovského
konfliktu“. Pro úspěšnost konference bude v roce 2013 navazovat druhá část, a to 3. 12. 2013.
Zúčastnilo se 95 účastníků.
Konference sociálních kurátorů
Ve dnech 6. a 7. září 2012 se uskutečnila XI. celostátní konference sociálních kurátorů na Přední Labské. Téma konference bylo „Změny v práci sociálního kurátora“. Program byl rozdělen na dvě části.
První se věnovala změnám agendy sociálního kurátora po 1. 1. 2012, kdy přešly agendy výplat sociálních dávek z obcí
s rozšířenou působností na úřady práce. Druhá část se zaměřila na sebereflexi činnosti sociálního kurátora.
Jako hosté pozvání přijali zástupci metodicko-organizačního týmu pro sociální práci na ÚP ČR. Za MPSV ČR se
zúčastnili JUDr. Michaela Kepková s příspěvkem „Reforma I, změna výplatních míst pro sociální dávky s účinností
od 1. 1. 2012“ a PhDr. Radek Suda s příspěvkem „Připravovaný záměr věcného zákona o sociální práci“.
Zúčastnilo se 83 účastníků.
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