Výroční zpráva za rok 2016
Společnost sociálních pracovníků ČR (dále jen „Společnost“) byla dnem 15. 3. 2016 zapsána ve
spolkovém rejstříku jako zapsaný spolek a k 31. 12. 2016 byla provedena úprava stanov.
V novém znění jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti – www.socialnipracovnici.cz.
V roce 2016 uskutečnila Společnost řadu vzdělávacích akcí – akreditované semináře, pracovní den
a odborné konference. 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.
MPSV udělilo akreditaci pro dva vzdělávací programy s tematikou mediace s platností do
26. 10. 2020, a to:
Sociální práce ve sporech rodičů o děti
Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD
Realizace akreditovaných vzdělávacích seminářů v roce 2016
Seminář Opatrovnictví dospělých byl realizován
25. 2. 2016 v Praze pro 85 účastníků
10. 3. 2016 v Brně pro 53 účastníků a pro velký zájem byl ještě jednou zorganizován
8. 9. 2016 v Brně pro 52 účastníků
Lektorka Bc. Irena Podivínská
Seminář Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže
byl zorganizován pro Oblastní charitu Brno, a to 3. 6. 2016 v Rajhradu pro 32 účastníků
Lektor MUDr. Tomáš Havelka
8 hodinový seminář Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách se uskutečnil
13. 10. 2016 v Brně pro 42 účastníků
Lektor MUDr. Petr Hromada
Pro OSPOD Městského úřadu v Kadani uskutečnila Společnost 25. 11. 2016 seminář
Sociální práce ve sporech rodičů o děti pro 24 účastníků
Lektorka Mgr. Dana Vrabcová
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Pracovní den
Majetkové nároky dítěte upravené v občanském zákoníku byl zajištěn ve spolupráci s Krajským úřadem
kraje Vysočina, a to 14. 4. 2016 v Jihlavě pro 48 účastníků
Lektorka JUDr. Edita Lebedová
Odborná konference
XXIV. odborná konference Sociální bydlení v ČR
se uskutečnila se v Praze 29. 11. 2016 pro 102 účastníky
Konference se konala v době, kdy na odborné úrovni vrcholily diskuse o návrhu zákona o sociálním
bydlení. Podobu připravovaného zákona na konferenci představila zástupkyně MPSV.
Praktické dopady chybějící právní úpravy v oblasti bydlení prezentovali především národní ředitel
Armády spásy J. F. Krupa a Mgr. Ilja Hradecký z Naděje.
Brněnský koncept ukončování bezdomovectví představil Štěpán Ripka, Ph.D. z Platformy pro sociální bydlení.
Pro přednášející i účastníky byla konference příležitostí pro diskusi nad odbornými stanovisky v oblasti
příčin a dopadů bezdomovectví, forem řešení bezdomovectví a práva na rovné zacházení v oblasti
obecního bydlí.
Sekce sociálních kurátorů při Společnosti sociálních pracovníků ČR
Prevence před negativním jevy ohrožujícími mladé lidi opouštějící ústavní zařízení – úloha obcí,
obecních úřadů a spolupracujících subjektů
Na toto téma byla uspořádána konference 6. 12. 2016 ve spolupráci České kriminologické
společnosti, Magistrátu hlavního města Prahy a sekce sociálních kurátorů, která měla
nebývalou účast – 182 účastníků.
Závěry z konference:
•zákon může být zásadní překážkou pro účinnější pomoc mladým lidem v přechodu z ústavní výchovy
do běžného způsobu života
•mladiství, kteří odcházejí z ústavního zařízení, nemají zájem, po dosažení zletilosti, vyhledávat
institucionální pomoc
•poměrně velká část mladých lidí, kteří po propuštění nenavázali spolupráci s odborníky, prochází
celou řadou úskalí, která přináší otevřená scéna sociálně patologických jevů (např. v závislosti
na návykových látkách, bezdomovectví, kriminalita, homoprostituce, prostituce a další)
•v posledních letech převládá ze strany určitých institucí liberalismus ve vztahu k výchově dětí
a mladistvých v ústavních zařízeních, především ve výchovných ústavech, a v integračním procesu
je kontraproduktivní
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•dlouhodobě panuje vzájemná nebo nedostatečná informovanost mezi organizacemi o osobách,
které se připravují na odchod z institucionálních zařízení pro děti po dosažení zletilosti
•absence příležitostí a možností zázemí pro mladistvé, kteří opouštějí ústavní zařízení
•odborníci, kteří vykonávají praxi, nenacházejí oporu v systémovém opatření, které často je neefektivní
a neposkytuje oporu pro pomoc mladistvým, jak v procesu ústavního pobytu, tak po odchodu z něj
•existují alternativní přístupy k mladým lidem, kteří odešli po dosažení zletilosti z ústavních zařízení,
ale není jich mnoho
•velkou překážkou úspěšné reintegrace je samotná nepřizpůsobivost osob opouštějících ústavní zařízení
•malé obce nedokážou vytvořit dostatečné podmínky pro reintegraci do většinové společnosti,
a proto jsou mladí delikventi nuceni odcházet do větších městských aglomerací
XIV. celostátní odborná konference sociálních kurátorů – téma
„Zákon o sociálnícm bydlení – jaké příležitosti může v praxi přinést pro sociální práci?“
Zúčastnilo se 98 sociálních kurátorů, kurátorů pro mládež a sociálních pracovníků z věznic.
Podíl Společnosti na přípravě aktualizovaného Etického kodexu sociálního pracovníka ČR,
kterého je Společnost autorem. Na MPSV byla vytvořena pracovní skupina, která má připravit
zapracování etického kodexu do připravovaného zákona o sociálních pracovnících.
V pracovní skupině jsou zapojeni 3 zástupci Společnosti.
Informace na facebooku
Pro zjednodušení komunikace se členy Společnosti i odbornou a laickou veřejností byla zřízena
facebooková adresa www.facebook.com/socialni.pracovnici
Volby nového výboru na funkční období 16. 5. 2016  – 16. 5. 2019
Volby proběhly dle stanov korespondenčním způsobem. Volební komise ve složení Hana Henigová,
Julie Městková a Mgr. Marie Štouračová konstatovala, že všichni kandidáti splnili podmínku
dle stanov a obdrželi nadpoloviční většinu odevzdaných volebních lístků. Jednání volební komise
se uskutečnilo 5. 5. 2016.
31. 5. 2016 se sešel výbor v novém složení a provedl volbu předsednictva. Jako předsedkyně Společnosti
byla potvrzena JUDr. Věra Novotná, 1. místopředsedkyní zvolena Mgr. Monika Legnerová
a 2. místopředsedou se stal PhDr. Pavel Pěnkava, který je zároveň předsedou sekce sociálních kurátorů.
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