SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH
PRACOVNÍKŮ ČR

Výroční zpráva za rok 2013
Společnost sociálních pracovníků ČR (dále jen „Společnost“) uskutečnila v roce 2013 řadu aktivit, se kterými seznamuje
členskou základnu i odbornou veřejnost v této výroční zprávě. Informace o činnosti, uskutečněné i plánované, jsou
průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.socialnipracovnici.cz.
Spolupráce Společnosti s Radou pro rozvoj sociální práce (RAROSP) a MPSV na přípravě profesního zákona
Zástupci Společnosti, PhDr. Pavel Pěnkava a Mgr. Monika Legnerová, byli zapojeni do příprav věcného záměru zákona
o sociálních pracovnících. Těžiště této spolupráce je v rámci Rady pro rozvoj sociální práce, ve které je Společnost členem.
Mimo to se zástupci Společnosti účastnili konferencí, které se vztahovaly k přípravě této právní normy, a dále se zapojili do
připomínkování v rámci připomínkového řízení.
Pracovní den „Dluhová problematika – součást sociálního poradenství“
Pracovního dne se v Praze 21. března 2013 zúčastnilo 32 účastníků. Pracovní den vedla Bc. Hana Mojdrová, referentka
krizové intervence a ekonomického poradenství sociálního odboru ÚMČ Praha 4 a moderovala Julie Městková, sociální
pracovnice ŽIVOTA 90.
Akreditované vzdělávací semináře
Zákonné zastupování dětí, opatrovnictví a ochrana majetku nezletilých dětí podle současné a nové právní úpravy
27. května 2013 se v Brně zúčastnilo 16 účastníků, 25. června 2013 v Jihlavě 16 účastníků.
Semináře vedla JUDr. Věra Novotná.
Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže
19. září 2013 se v Brně zúčastnilo 18 účastníků, 26. září 2014 v Jihlavě 46 účastníků
a 21. listopadu 2013 v Praze 50 účastníků.
Semináře vedl MUDr. Tomáš Havelka z Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě.
Akreditovaný „Vzdělávací program pro získání kvalifikace – pracovník v sociálních službách“ – realizace
v Prachaticích září 2013 – ukončení v březnu 2014
Vzdělávací program má rozsah 168 výukových hodin v teoretické části a 60 hodin v praktické části.
Vzdělávání se uskutečnilo pro IMPAKT, Společnost pro aktivizaci vesnice, za podpory ESF v rámci projektů „Perspektiva
pracovního uplatnění etnických menšin“, „Perspektiva propojení pracovního a rodinného života“ a „Pracovní perspektiva
v souladu s rodičovstvím“.
Vzdělávací program zahájilo 20 účastníků.
Odborné konference
XXI. odborná konference „Důsledky sociální reformy a změn v právních předpisech na práci sociálních pracovníků
Konference se konala v Praze ve dnech 16. a 17. května 2013. Výstupy z konference byly zveřejněny na webových stránkách
Společnosti. Konference se zúčastnilo 63 účastníků.
Účastníci konference při práci ve workshopech definovali dopady sociální reformy a legislativních změn na tři oblasti sociální
práce – sociálně-právní ochranu dětí, sociální práci na obcích a veřejné opatrovnictví. Závěry konference byly předány MPSV.
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Dítě jako oběť rodičovského konfliktu II
Konferenci realizoval v Jihlavě 3. prosince 2013 Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci se Společností sociálních
pracovníků ČR, Soudcovskou unií ČR a nakladatelstvím Linde Praha.
Konference se uskutečnila jako pokračování konference ke stejnému tématu, která byla v Jihlavě v říjnu 2012. Třetí část se
bude realizovat 25. 11. 2014, opět na Krajském úřadu Kraje Vysočina.
Zúčastnilo se 84 účastníků.
Pokračování diskuse na stejné téma požadovala odborná veřejnost a tak jako v předchozím roce 2012 přinesla konference
řadu zajímavých sdělení.
Konference se opět zaměřila na problematiku poškozování dětí vztahovým konfliktem rodičů. Tato oblast byla rozšířena
o dopad chudoby na vývoj dítěte. Témata byla prezentována pohledem soudních znalců, mediátorky, psychologa, pracovníků
ÚMPOD, soudkyně a děkanky právnické fakulty. Byly předloženy i příklady dobré praxe.
Konference sociálních kurátorů
Ve dnech 12. a 13. září 2013 se konal XII. ročník celostátní odborné konference sociálních kurátorů, který uspořádala sekce
sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků ČR pod názvem „Proměny a současný stav sociální práce na obcích
s rozšířenou působností v kontextu se službami sociální prevence“. Zúčastnilo se 73 účastníků.
Na konferenci vystoupili zástupci MPSV, kteří informovali o připravovaných legislativních změnách v zák. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a o průběhu příprav věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. Dále zástupci Katedry sociální
práce FF UK a Vyšší odborné školy sociálně-právní v Praze představili vývoj sociální práce v Československu a posléze
v České republice, a to v kontextu se vzděláváním budoucích sociálních pracovníků. Mimo to měla konference dva
odborné výstupy:
1. uskutečnit dotazníkové šetření u sociálních kurátorů – dopady amnestie vyhlášené prezidentem ČR v roce 2013
2. připomínkovat Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020
Odborná konference na téma kriminalita a bezdomovectví
22. listopadu 2013 spolupořádala sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků ČR s Českou
kriminologickou společností a pod záštitou Veřejného ochránce práv odbornou konferenci, která měla za cíl diskutovat
na téma bezdomovectví v souvislosti s kriminalitou. Na konferenci vystoupili jak odborníci z akademické oblasti, tak
i praktici, kteří ve svých příspěvcích prezentovali složitou situaci lidí bez domova, kteří se v některých případech stávají
nejen pachateli trestné činnosti, ale i oběťmi různých kriminálních činů. Sekce sociálních kurátorů představila na
kazuistikách pět různých situací, ve kterých se osoby bez domova potýkají s důsledky kriminality.
Výstupem z konference byl závěr, který akcentuje nepřímý vliv problematiky bezdomovectví na vývoj kriminality, ne však
v jeho podstatě. Bezdomovectví může vyvolávat v určité situaci, ve které se osoba bez přístřeší nachází, sklony k páchání trestné
činnosti nebo naopak se může tato osoba dostat do role oběti jiné osoby, která se dopouští protizákonného konání na ní.
Konference se zúčastnilo 105 osob.
Vyjádření Společnosti sociálních pracovníků ČR k legislativním opatřením
Společnost se během roku 2013 vyjadřovala k některým legislativním opatřením, konkrétně k návrhu zákona o veřejném
opatrovnictví a ke Směrnici MPSV o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech, vedené orgány
sociálně-právní ochrany dětí, s níž byla jednotlivými magistráty a městskými úřady vyslovována velká nespokojenost.
Tehdejší ministr práce a sociálních věcí Ing. Koníček v dopise zaslaném předsedkyni Společnosti ubezpečoval, že na
připomínky bude brán zřetel, opak však byl pravdou. Obsah Směrnice je nevyhovující a nereflektující potřeby praxe.
Vyjádření k této Směrnici a odpověď ministra Ing. Koníčka zveřejnila Společnost na svých webových stránkách
(www.socialnipracovnici.cz).
Volby nového výboru Společnosti
Členové Společnosti byli vyzváni k podání návrhů na kandidáty do nového výboru. Na jejich základě byla sestavena
kandidátní listina, která byla spolu se stručným profesním CV jednotlivých kandidátů zaslána poštou všem členům.
Na základě odevzdaných volebních lístků 16. 5. 2013 vyhodnotila volební komise výsledky voleb. Všichni kandidáti
a kandidátky obdrželi dle Stanov dostatečný počet hlasů a byli zvoleni. Členům byla zaslána informace elektronicky.
Členové nového výboru zvolili předsedkyní opět JUDr. Věru Novotnou, 1. místopředsedkyní Mgr. Moniku Legnerovou
a 2. místopředsedou PhDr. Pavla Pěnkavu.
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