Výroční zpráva za rok 2007

Činnost Společnosti sociálních pracovníků ČR (dále jen „Společnost“) se úspěšně rozvíjí a lze
konstatovat, ţe sociálním
pracovníkům, ale i pracovníkům působícím v sociálních sluţbách, přináší prospěch.

Volby nového výboru na další 3leté období
Na pracovním dni 3. 4. 2008 v Praze se mezi přítomnými členy Společnosti uskutečnily volby do
nového výboru na další 3leté funkční období.
Členy volební komise byli Ing. Jiří Kotalík, Otto Bachmann a Věra Hanušová.
Kandidátka do nového výboru byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti. Před volbou se
kandidáti plénu představili. Volební komise konstatovala, ţe všichni navrţení získali potřebný počet
hlasů.
15. 5. 2007 se uskutečnilo ustavující výborové jednání, na kterém byly rozděleny funkce. Jako
předsedkyně byla opět zvolena JUDr. Věra Novotná.
Členové výboru jsou uvedeni v předchozí části výroční zprávy.

Vyjednávání
Počátkem roku oslovil výbor Společnosti ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase
a poţádal o osobní setkání. To se uskutečnilo 10. dubna 2007 za přítomnosti předsedkyně Společnosti
JUDr. Věry Novotné, místopředsedkyně Marie Scheibové, předsedy sekce sociálních kurátorů Bc.
Pavla Pěnkavy a tajemnice Společnosti Ing. Růţeny Kulhánkové. Zástupci Společnosti informovali
pana ministra o dlouholeté existenci organizace sociálních pracovníků a o její činnosti.
Z tohoto setkání vyšel návrh na uzavření dohody o spolupráci mezi MPSV ČR a Společností. Návrh byl
výborem zpracován a předán panu ministrovi k vyjádření.
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Na setkání získali zástupci Společnosti příslib pana ministra o moţnosti nadále vydávat sborníky
z odborných konferencí za finanční podpory MPSV ČR a Mgr. Martin Ţárský, ředitel odboru sociálních
sluţeb MPSV byl poţádán, aby vydání Sborníku ze XVIII. odborné konference zařadil do edičního
plánu MPSV na rok 2008.
Pro výborová jednání umoţnil pan ministr pouţívat pravidelně Klub ministra v prostorách MPSV,
coţ usnadní zasedání výboru Společnosti v centru Prahy a nikoliv v sídle Společnosti v Praze 8 –
Bohnicích.
Sekce sociálních kurátorů Společnosti uskutečnila 30. října 2007 setkání se zástupci odboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra za účelem vzájemné spolupráce při řešení problémů v péči o ohroţené
děti. Bylo konstatováno, ţe mnohdy určitá organizační i mezirezortní zauzlení a nedotaţenosti vedou
k tomu, ţe někteří jedinci, kteří jsou na odchodu z institucionální výchovy, zůstávají bez moţné pomoci
při řešení problémů a jsou vystaveni nebezpečí sociální exkluze a napojení na trestnou činnost.
Posléze byly stanoveny (vybrány) tři sféry, které jsou pro zlepšení situace velmi důleţité, a to oblast
legislativní, metodická a oblast vzdělávání.
Ke stejné problematice se uskutečnilo jednání i se zástupci odboru speciálního školství MŠMT a to
7. 12. 2007.
Sekce sociálních kurátorů Společnosti se koncem listopadu 2007 sešla také se zástupci odboru
sociálních sluţeb MPSV k otázkám zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu.

Vzdělávací činnost
V roce 2007 pokračovala realizace vzdělávacího programu pro pečovatelky „Vzdělaný poskytovatel
domácích sociálních sluţeb“ v rámci hl. m. Prahy a to za finanční podpory ESF, státního rozpočtu ČR
a hl. m. Prahy.
Cyklus vzdělávacích seminářů v rozsahu 150 hodin byl zahájen v roce 2006 a bude ukončen v březnu
2008.
Po absolvování ověřovacích testů a zkoušky získávají účastníci akreditované Osvědčení. V roce 2007
ukončilo vzdělávání 59 pečovatelek.
Pro informovanost o tomto vzdělávacím programu byly v rámci projektu vytvořeny webové stránky.
15. května 2007 Společnost předloţila vzdělávací program pro pečovatelky na MPSV ČR a obdrţela
akreditaci vzdělávací instituce pod č. 2007/310-I s platností vydávat osvědčení do 19. 9. 2011
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a akreditaci vzdělávacího programu „Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních sluţeb“ pod
č. 2007/218-PK s platností do 25. 7. 2011.
15. 4. 2008 předloţí Společnost na MPSV ţádost o další akreditaci vzdělávacího programu pro sociální
pracovníky v rámci celoţivotního vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách a to
v rozsahu 260 hodin.
Společnost má další akreditaci vzdělávací instituce MV ČR úředníky územních samosprávných celků,
kterou počátkem roku 2008 obnovila na další 3 roky. Obnovená akreditace vzdělávací instituce
udělená MV ČR má platnost do 4. 1. 2011. Společnosti předloţí během 1. pololetí roku 2008 ţádost
o další akreditaci vzdělávacího programu pro úředníky územních samosprávných celků a to
s rozšířeným obsahem na celou oblast sociálních sluţeb v rozsahu
260 hodin.
Členka výboru Společnosti Mgr. Danuše Fomiczewová obeslala jako vedoucí odboru sociálních věcí KÚ
Pardubického kraje poskytovatele pečovatelské sluţby v rámci kraje s nabídkou doplnění vzdělávacího
programu pro pečovatelky, který se v Pardubicích uskutečnil v letech 2005 – 2006. Po absolvování
doplněného programu by mohly tyto absolventky obdrţet nové Osvědčení podle poţadavků zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách.
V roce 2007 se Společnost zaměřila především na vzdělávací činnost a výklad a diskusi k novým
právním předpisům ze sociální oblasti.

Byly uskutečněny 4 pracovní dny:
3. 4. 2007 v Praze a 24. 4. 2007 v Brně na téma „Zákon o hmotné nouzi a zákon o sociálních sluţbách –
příspěvek na péči“. Pracovní den v Praze měl účast 81 pracovníků, v Brně 62 pracovníků.
25. 9. 2007 v Brně a 13. 11. 2007 v Plzni se uskutečnily pracovní dny na téma „Domácí násilí a sociálně
právní ochrana“. Na kaţdém z těchto pracovních dnů bylo přítomno cca 60 účastníků.
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Odborné konference
Ve dnech 10. a 11. 9. 2007 se konala v Pardubicích XVIII. odborná konference na téma „Úskalí zákona
o sociálních sluţbách“, které se zúčastnilo 111 pracovníků. Z této konference bude vydán ve spolupráci
s MPSV Sborník.
Sekce sociálních kurátorů Společnosti ve spolupráci s krajskými metodiky uspořádala VII. celostátní
(mezinárodní) odbornou konferenci sociálních kurátorů, která se konala na Přední Labské ve dnech
10. a 11. května 2007 s tématickým obsahem „Výměna zkušeností z oblasti postpenitenciární práce při
předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení metodami sociální práce.“
V záměru Společnosti pro rok 2008 je pracovní den k práci se znaleckými posudky v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, který se připravuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví
Magistrátu města Ostravy na druhé čtvrtletí roku 2008. Další pracovní den se připravuje k příspěvku
na péči, a to ve spolupráci s Asociací posudkových lékařů ČR.

Organizační záležitosti
Od roku 2007 je zpracována nová databáze členů Společnosti. Členská základna byla uspořádána podle
regionů a podle oboru sociální práce, ve které členové působí. Novou databázi bude výbor Společnosti
vyuţívat při organizování tématicky zaměřených pracovních dnů a vzdělávacích seminářů, při
zpracování připomínek k nové legislativě či jiným koncepčním materiálům. Nová databáze by měla
také pomoci vytipovat členy Společnosti, kteří by byli schopni a ochotni pracovat na zaloţení poboček
Společnosti v určitých lokalitách.
Databáze byla zpracována na základě dotazníků, které byly koncem roku 2006 zaslány všem členům.
Zpět se jich však vrátilo jen 200.
Během roku 2007 byli přijati 4 noví členové.
Některé členy výbor kaţdoročně vyřazuje z evidence za neplnění povinnosti – placení členského
příspěvku, který činí od r. 1990 stále jen 300,--. Přesto platí pravidelně jen asi 1/3 všech
registrovaných členů.
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Stále se nedaří zapojit do aktivního ţivota Společnosti více členů, a to jak výboru, tak členů mimo
výbor.
Zmíněné aktivity Společnosti jsou v převáţné míře zajišťovány za značného úsilí jen některých členů
výboru Společnosti, kteří jsou sami pracovně vytíţeni ve vlastní pracovní činnosti a úkoly pro
Společnost jsou pro ně velmi zatěţující. Přesto pro Společnost pracují velmi obětavě. Tato situace byla
jiţ několikrát konstatována a je jen škoda, ţe stále zůstává jen při konstatování. Společnost by měla
mnoho dalších příleţitostí vyvíjet pro sociální pracovníky činnosti jim prospěšné, ale jen za
předpokladu, ţe se zapojí i ostatní.

Informace
Od roku 2007 bylo ukončeno vydávání Informací pro členy SSP ČR. Nadále jsou aktuální informace
zveřejňovány na webových stránkách a se členy je prostřednictvím e-mailové pošty udrţován kontakt
jen elektronicky, ve výjimečných případech, kdy nemají e-mailovou adresu i písemně. Vzhledem
k rostoucím nákladům za poštovné je třeba u těchto členů sledovat pravidelné placení příspěvků.
SSP ČR má zavedeny webové stránky, na kterých informuje své členy a odbornou veřejnost o své
činnosti a akcích, které pořádá.

Zpracovala:
JUDr. Věra Novotná
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