Výroční zpráva za rok 2017
Společnost sociálních pracovníků ČR je zapsána jako spolek ve spolkovém rejstříku od roku 2016.
Pro informaci svých členů i odborné veřejnosti používá webové stránky www.socialnipracovnici.cz
a facebook – www.facebook.com/socialni.pracovnici.

Podle přijatých Stanov pořádá Společnost sociálních pracovníků ČR (dále „Společnost“) vzdělávací
akce – akreditované semináře, pracovní dny a odborné konference.

V roce 2017 udělilo MPSV Společnosti akreditaci pro dva další vzdělávací programy.

Realizace akreditovaných vzdělávacích seminářů
Opatrovnictví dospělých – lektorka Bc Irena Podivínská, veřejná opatrovnice MěÚ Mělník
Seminář se uskutečnil v Brně 23. 2. 2017 pro 44 účastníků
Další seminář v Brně pro Jihomoravský kraj 4. 5. 2017 pro 22 účastníků

Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD – lektorka PhDr. Dana Vrabcová,
Asociace mediátorů ČR
Seminář pro OSPOD MěÚ v Kadani 16. 3. 2017 pro 23 účastníků
Seminář uskutečněn v Praze 20. 4. 2017 – 19 účastníků
Seminář v Jihlavě 30. 5. 2017 – 15 účastníků
Seminář v Brně pro Jihomoravský kraj 15. 6. 2017 – 35 účastníků

Zákonné zastoupení dětí,opatrovnictví a ochrana majetku nezletilých dětí podle nové právní úpravy,
lektorka JUDr. Věra Novotná
Seminář v Jihlavě 7. 4. 2017 pro 39 účastníků
Sociální práce ve sporech rodičů o děti – lektorka PhDr. Dana Vrabcová
Seminář pro Jihomoravský kraj se uskutečnil 22. 6. 2017 – 25 účastníků

Výkon sociální práce pro osoby omezené ve svéprávnosti (ve vztahu veřejného opatrovníka) -lektorka
Bc. Irena Podivínská
Seminář pro Jihomoravský kraj 2. 11. 2017 pro 36 účastníků
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství – úvod do problematiky – lektorka JUDr. Věra
Novotná
Seminář pro OSPOD ÚMČ Praha 11 dne 9. 11. 2017 – 14 účastníků

Pracovní dny
Občanský zákoník z pohledu soudního znalce – psychiatra – lektor MUDr. Petr Hromada, primář
Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
Pracovní den v Jihlavě 20. 6. 2017 pro 26 účastníků
Pracovní den v Brně 1. 10. 2017 pro 29 účastníků

Zkušenosti veřejného ochránce práv s výkonem SPOD – lektorky JUDr. Žižlavská, Mgr. Hilšerová, VOP
Pracovní den pro Středočeský kraj a MHMP se uskutečnil 26. 10. 2017 pro 41 účastníků

(Pro velký zájem účastníků o tuto problematiku, byla ve spolupráci s VOP připraveno obdobné
téma k akreditaci vzdělávacího semináře a bude se realizovat v následujícím roce.)

Odborné konference
V roce 2017 jsme neuskutečnili pravidelnou konferenci. Tentokrát by to byla už XXV. konference,
a proto výbor Společnosti rozhodl věnovat obsahu konference zvláštní pozornost. Konference se
uskuteční v 1. čtvrtletí následujícího roku pod názvem „Postavení sociální práce – multidisciplinární
spolupráce“ .

Činnost sekce sociálních kurátorů
Sekce uspořádala ve dnech 14. a 15. září 2017 již XV. celostátní odbornou konferenci na Přední Labské
s tematickým obsahem „Sociální práce s klienty vykazujícími neurotické a psychotické poruchy“.
Počet účastníků 100.
Na konferenci byla prezentována tato témata:
- projevy chování psychotického klienta
- forézní tým a možné zapojení sociálního kurátora
- jednání s neurotickým klientem
- případová práce s psychotickým klientem, který odmítá život zachraňující zdravotní zákrok
- etika a dilemata při práci s klientem odmítajícím pomoc
Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Českou kriminologickou společností uspořádala
sekce sociálních kurátorů SSP ČR 12. prosince 2017 v Praze odbornou konferenci na téma
„Meziresortní specifikace sociální práce“. Počet účastníků se vyšplhal ke 211.
Tématem konference bylo specifikum výkonu sociální práce v různých oblastech a resortech napříč
cílovými skupinami. Cílem bylo představit multifaktorální povahu sociální práce a její význam pro
společnost ve všech oblastech, ve kterých se aplikuje. V bohaté diskusi si účastníci vyměnili své
zkušenosti a poznatky.
Konference se konala pod záštitou hlavního města Prahy, kterou udělil Daniel Hodek, radní pro
sociální politiku.

Osud zákona o sociálních pracovnících
Zákon o sociálních pracovnících byl MPSV připravován od roku 2012, v roce 2016 byl vložen do
schvalovacího procesu. Prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl postoupen k projednání
Legislativní radě vlády. S ohledem na množství připomínek a blížící se volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR byl v roce 2017 stažen z Plánu legislativních prací vlády pro rok 2017 a MPSV požádalo
o znovuzařazení návrhu věcného záměru zákona do Plánu legislativních prací vlády ČR na rok 2018.

Informovanost odborné veřejnosti na facebooku
Dne 9. ledna 2017 byla založena facebooková prezentace Společnosti. Do konce roku 2017 bylo zde
publikováno 70 příspěvků, které se týkaly aktuálních událostí v sociální sféře a zároveň i aktivit
Společnosti.

Stránka v roce 2017 získala 475 fanoušků, přičemž celkový dosah (celkový počet uživatelů, ke kterým
se jakýmkoliv způsobem dostal obsah stránky) činil 62 925 uživatelů facebooku, tedy v průměru 172
uživatelů denně.

Zajímavou statistikou jsou demografické údaje:
475 fanoušků pochází ze 71 obcí v České republice, z toho je 377 žen, 95 mužů, 3 jiné pohlaví
Členění podle věku:
31 osob
13 – 17
70 osob
18 – 24
165 osob
25 – 34
126 osob
35 – 44
46 osob
45 – 54
19 osob
55 – 64
18 osob
65 +

Facebooková stránka Společnosti sociálních pracovníků ČR:

www.facebook.com/socialni.pracovnici/

