Výroční zpráva za rok 2014

V roce 2014 Společnost sociálních pracovníků ČR
– uskutečnila řadu akreditovaných vzdělávacích seminářů, pracovních dnů i konferencí
– předložila k akreditaci další vzdělávací program
– podílela se na přípravě zákona o sociálních pracovnících
– podílela se na obsahové náplni časopisu Listy sociální práce
– informovala své členy a odbornou veřejnost na webových stránkách
Akreditované vzdělávací semináře
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a ochrana majetku nezletilých dělí podle nové právní úpravy
Realizace 28. 5. 2014 pro 5 pracovníků OSPOD Městského úřadu ve Světlé n. Sáz.
Lektorka JUDr. Věra Novotná
Standardy kvality SPO při poskytování SPO orgány SPO (akreditace byla udělena v roce 2014)
Realizace 5. 6. 2014 v Praze – 29 účastníků
Lektorky Mgr. Monika Legnerová a Mgr. Pavla Kovalská
Realizace pro 14 pracovníků OSPOD Městského úřadu v Příbrami.
9. 9. 2015 lektorka JUDr. Věra Novotná
19. 9. 2014 lektorka Mgr. Pavla Kovalská
Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže
Realizace 20. 6. 2014 v Olomouci – 17 účastníků
Realizace 14. 10. 2014 pro výchovné ústavy ve Pšově a Bučkovicích – 38 účastníků.
Lektor MUDr. Tomáš Havelka
Cyklus vzdělávacích seminářů pro OSPO Městského úřadu v Kadani pro 23 pracovníků
Zákonné zastoupení dětí – 7. 3. 2014 – lektorka JUDr. Věra Novotná
Základní orientace v psychiatrických diagnózách – 27. 5. 2014 – lektor MUDr. Tomáš Havelka
Sociálně-právní ochrana – 19. 9. 2014 – lektorka JUDr. Věra Novotná
Standardy kvality SPO – 6. 11. 2014 – lektorka Mgr. Pavla Kovalská

Pracovní den
Veřejné opatrovnictví
Realizace 10. 6. 2014 v Ostravě – 59 účastníků
Lektorka Bc. Irena Podivínská
Odborné konference
Konference „Dítě jako oběť rodičovského konfliktu III“
Uskutečnila se ve spolupráci s KÚ Kraje Vysočina 21. 11. 2014 – 140 účastníků.
O toto téma je mezi sociálními pracovníky velký zájem. I třetí konference měla velký počet účastníků.
XXII. odborná konference „Ohrožuje chudoba naši společnost?“
Uskutečnila se 30. 11. 2014 v Praze – 70 účastníků.
Konference sociálních kurátorů
V měsíci září tradičně proběhla, již dvanáctá, celorepubliková profesní konference sociálních kurátorů, která
byla zaměřena na současnou situaci agendy této specializované sociální práce. Hlavní témata se orientovala na
připravovaný profesní zákon o sociálních pracovnících, klesající kvalitu práce sociálních kurátorů na menších
obcích s rozšířenou působností a prosazování označení sociální kurátor a jeho cílové skupiny do novely zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Na konferenci přijali pozvání zástupci MPSV, kteří informovali účastníky o připravovaných legislativních
změnách a bilaterálních jednáních mezi Vězeňskou službou CR a metodikem MPSV (předávání informací
o odsouzených sociálním kurátorům).
Výstupy z konference: kvalita práce sociálního kurátora má klesající tendenci na menších ORP z důvodu
upřednostňování jiných kumulovaných funkcí nad agendou sociálního kurátora. Je nezbytné, aby se sociální
kurátoři prostřednictvím Sekce sociálních kurátorů při SSP ČR zapojili do jednání s MPSV ohledně zápisu
označení sociálního kurátora do připravované novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Zapojení SSP ČR do přípravy věcného záměru zákona o sociálních pracovnících
Společnost sociálních pracovníků ČR se aktivně prostřednictvím svých zástupců Mgr. Moniky Legnerové
a PhDr. Pavla Pěnkavy zapojila do přípravy podklad pro vznik profesní komory. SSP ČR se připojuje ke
Komoře sociálních pracovníků, o. s. a Profesnímu svazu sociálních pracovníků ASPP a prosazuje vznik povinné
profesní komory jako etického garanta kvality sociální práce. Společnost se účastnila klíčových jednání, která
se vztahují k přípravě profesní komory. Za tímto účelem byli obesláni členové Společnosti a všichni vedoucí
odborů sociálních věcí a zdravotnictví s dotazem, jaké stanovisko ke vzniku povinné profesní komory zujímají.

Výsledek dotazování jednoznačně vyšel pro povinné členství, ke kterému se připojili i představitelé některých
nestátních neziskových organizací, kterým byl prostřednictvím vedoucích odborů dotaz přeposlán.
Časopis Listy sociální práce
Společnost sociálních pracovníků ČR zastupuje v redakční radě Bc. Michal Volák.
V jarním čísle informovala SSP ČR o připravovaných pracovních dnech, seminářích a odborných konferencích
v roce 2014. Byl zde zveřejněn příspěvek členky výboru Mgr. Ivany Matouškové „Děti ohrožené rodičovským
konfliktem v centru pozornosti Společnosti sociálních pracovníků ČR“.
V podzimním čísle se Mgr. Matoušková spolu s Pavlou Kodymovou podílela na příspěvku
„Dítě jako možný objekt zneužívání rodiči pomocí informačních technologií“.
JUDr. Věra Novotná

