Výroční zpráva za rok 2008

Vzdělávací programy
V březnu 2008 byla ukončena realizace vzdělávacího programu „Vzdělaný poskytovatel domácích
sociálních služeb“, a to za finanční podpory ESF, státního rozpočtu ČR a hl. m. Prahy. V období let
2006 – 2008 získalo kvalifikaci 81 pečovatelek ze zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha
nebo městské části. Tento vzdělávací program byl také realizovaný v Pardubickém kraji, kde v roce
2008 absolvovalo ověřovací testy 23 pečovatelek.
V roce 2008 získala Společnost sociálních pracovníků ČR (dále jen „Společnost“) od Ministerstva práce
a sociálních věcí další akreditaci, a to pro vzdělávací program „Vzdělávací kurz pro sociální
pracovníky v rámci doplnění kvalifikace a dalšího vzdělávání v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“. S realizací se začalo začátkem roku 2009.
Počátkem roku 2008 obnovila Společnost akreditaci vzdělávací instituce Ministerstva vnitra,
kterou získala v roce 2005, a to pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.
Koncem roku 2008 byly na Ministerstvo vnitra předloženy k akreditaci 3 vzdělávací programy:
„Sociální politika a obec“
„Právní úprava v poskytování sociální ochrany obyvatelstvu – aplikace“
„Sociálně-právní ochrana a aplikace metod sociální práce“
Tyto vzdělávací programy získaly akreditaci a s jejich realizací bylo započato v dubnu 2009.
Pracovní dny
V roce 2008 se uskutečnily 3 pracovní dny na aktuální témata a měly velkou pozitivní odezvu a účast.
Pracovního dne 8. 4. 2008 v Praze na téma „Změny legislativy v příspěvku na péči, metodika
posudkových lékařů a požadavky na záznamy ze sociálních šetření“ se zúčastnilo 260
účastníků.

Pracovních dnů na téma „Znalecké posudky – jejich význam v sociálně-právní ochraně dětí
a soudní praxi“ se 19. 5. 2008 v Ostravě zúčastnilo 120 posluchačů a 24. 10. 2008 v Praze
110 účastníků.
Odborné konference
Ve dnech 5. a 6. června 2008 se uskutečnila konference sociálních kurátorů na téma „Reintegrace
osob vracejících se z institucionálních zařízení“.
Ve dnech 3. – 5. prosince 2008 se uskutečnila v Pardubicích XIX. odborná konference na téma
„Domácí násilí na dětech, partnerech a seniorech“, a to za finanční podpory a pomoci
Ministerstva práce a sociálních věcí a Pardubického kraje. Na konferenci bylo 240 účastníků.
Vydání Sborníku přednášek a diskusních příspěvků z odborné konference
Za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí byl v 1. pololetí roku 2008 vydán Sborník
z XVIII. odborné konference, která se v roce 2007 uskutečnila v Pardubicích na téma „Úskalí zákona
o sociálních službách“.
Byl distribuován na krajské úřady, členům Společnosti a byl k dispozici účastníkům všech akcí
Společnosti.
Členská základna
Ke konci roku 2008 měla Společnost 234 registrovaných členů. Během roku bylo přijato
29 nových členů.
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