Výroční zpráva za rok 2015
V roce 2015 uskutečnila Společnost sociálních pracovníků ČR řadu vzdělávacích akcí –
akreditované semináře, pracovní dny i odbornou konferenci. Na MPSV byl akreditován další
vzdělávací program. Společnost se podílela na přípravě zákona o sociálních pracovnících a
na obsahové náplni časopisu Listy sociální práce. O své činnosti informovala členy
elektronicky a odbornou veřejnost informovala na webových stránkách.
Akreditované vzdělávací semináře
Pro Městský úřad v Kadani uskutečnila Společnost akreditované semináře v rámci projektu
„Standardizace SPOD Kadaň“, započatého již v roce 2014, pro 23 pracovníků:
20. 1. 2015 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte
MUDr. Pavel Biskup
31. 3. 2015 Domácí násilí na partnerech a dětech
o. s. Rosa – Zdeňka Prokopová, Marie Vavroňová
14. 5. 2015 Úvod do mediace a její místo v sociální práci
Bc. Dana Vrabcová
Pro 15 pracovníků Městského úřadu Šlapanice:
9. 4. 2015 Úvod do mediace a její místo v sociální práci
Bc. Dana Vrabcová
Pracovní dny
Pěstounská péče očima dětského lékaře a psychiatra
MUDr. Pavel Biskup, MUDr. Tomáš Havelka
kazuistika Tereza Chábová, DiS.
19. 5. 2015 v Jihlavě 34 účastníků
9. 6. 2015 v Praze 63 účastníků
Odborná konference
XXIII. odborná konference „Pěstounská péče – osvědčený institut náhradní rodinné péče
v nových legislativních podmínkách“
Uskutečnila se v Praze ve dnech 15. a 16. 10. 2015 – 85 účastníků.
(Občerstvení na konferenci bylo podpořeno darem Nadačního fondu J&T).
Konference sociálních kurátorů
XIII. celostátní odborná konference sociálních kurátorů se již tradičně uskutečnila
v rekreačním zařízení vězeňské služby na Přední Labské, a to ve dnech 1. a 2. 10. 2015.
Tento ročník se vázal k výročí 45 let od vzniku činnosti specializované agendy sociálních
kurátorů v rámci sociální práce. O téma „Aktuální metodické nástroje v agendě sociálního
kurátora“ byl poměrně vysoký zájem, na konferenci dorazilo 90 účastníků. Mezi
přítomnými sociálními kurátory byli i kurátoři pro mládež a někteří pracovníci z věznic.
Hlavním tématem byly prezentace metod, které kurátor využívá v praxi, kazuistiky a
diskuze nad současnou úrovní a podmínkami této agendy. Během programu dorazili i
zástupci MPSV, kteří informovali o přípravách profesního zákona, o jednáních s vězeňskou
službou, o způsobu a rozsahu podávání informací obcím s rozšířenou působností, resp.
sociálním kurátorům.

9. prosince 2015 se na Magistrátu hl. m. Prahy uskutečnila konference zaměřená na
postpeniterciární péči pod názvem „Prevence kriminality z pohledu obcí s rozšířenou
působností a pomáhajících subjektů“.
Na této akci s Magistrátem hl. m. Prahy spolupracovaly Společnost sociálních pracovníků ČR
– sekce sociálních kurátorů a Česká kriminologická společnost, která zajišťovala i
občerstvení.
Na odborné konferenci vystoupilo 9 organizací, mimo jiné i Svaz měst a obcí – bezpečnostní
výbor, který informoval o svých aktivitách a spolupráci s obcemi v oblasti prevence
kriminality. Velmi působivý a podnětný byl odpolední blok, kde vybrané organizace
představovaly své přístupy a výsledky v preventivních aktivitách.
Výstupem z konference bylo konstatování, že prostředí obce, resp. místní komunita, jsou
pro předcházení páchání trestné činnosti stěžejním činitelem. Instituce a organizace, které
se v této oblasti angažují, nedokáží nahradit přirozené vztahové prostředí, a proto jejich
aktivity musí neoddělitelně akceptovat místní komunitu, její zvyklosti a postoje k osobám,
které byli pachateli trestné činnosti. Konference se zúčastnilo 92 zájemců jak z řad
odborníků z praxe, akademiků a vědeckých pracovníků, tak i laiků – zájemců o tuto
problematiku.
Zapojení SSP ČR do přípravy zákona o sociálních pracovnících
PhDr. Pavel Pěnkava a Mgr. Monika Legnerová, jako zástupci SSP ČR, spolupracovali v rámci
pracovní skupiny, zřízené MPSV, na přípravě podkladů pro vznik profesní komory v rámci
profesního zákona sociálních pracovníků. Ten je stále v procesu připomínkování. Materiál,
který vznikl s přispěním pracovní skupiny, navrhoval a zdůvodňoval variantu povinné
profesní komory jako nezávislého odborného garanta za rozvoj a kvalitu sociální práce
v ČR. Tuto myšlenku a návrh členové komise i zástupci MPSV prezentovali na různých
diskusních setkáních, a to jak se sociálními pracovníky, tak i jejich zaměstnavateli.
V červnu 2015 svolala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová kulatý
stůl, kde se diskutovalo o vzniku povinné profesní komory. K diskusi byli pozváni zástupci
organizací, které se podílejí na přípravě vzniku profesní komory, zástupci zaměstnavatelů
sociálních pracovníků a zástupci akademických institucí. Po tomto jednání MPSV oznámilo,
že vzniknou 4 varianty předkládaného zákona, z nichž jedna bude preferovat povinnou
profesní komoru.
Zástupci SSP ČR a spolupracujících organizací (Profesní komora sociálních pracovníků, z. s.
a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách) se nadále snaží i po skončení
činnosti poradního orgánu MPSV pro přípravu profesní komory prosazovat návrh povinné
profesní komory.
Časopis Listy sociální práce
Společnost sociálních pracovníků ČR zastupuje v redakční radě Bc. Michal Volák. V roce
2015 byly od Společnosti publikovány 2 články. Bylo to pokračování k tématu „Dítě jako
možný objekt zneužívání rodiči pomocí informačních technologií“ a dále článek
s tematikou dlouhodobé nezaměstnanosti klientů z pohledu sociálního kurátora.
V Listech sociální práce bylo vzpomenuto, že v roce 2015 uplynulo 10 let od úmrtí nestorky
sociální práce a zakladatelky Společnosti sociálních pracovníků ČR Ing. Věry Novotné.

