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Katedra pastorační a sociální práce ETF UK srdečně zve na odbornou konferenci

Zákon o sociální práci 
nebo 

Zákon o sociálních pracovnících?
Konference se zaměřuje na problematiku dalšího rozvoje sociální práce a profesionalizace

Kdy: 13. března 2020
Kde: Evangelická teologická fakulta UK, 

Černá 9, Praha 1, Velká posluchárna, 1. patro

Program konference:
10.00-10.15 Zahájení, doc. Eva Křížová, PhD. (ETF UK)
10.15-10.40 Mgr. Melanie Zajacová (MPSV) 

Historie přípravy profesního zákona
10.40-11.05 Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. (FF UK) 

Kritéria profesionality a jejich naplňování v ČR
11.05-11.30 PhDr. Pavel Pěnkava, PhD. (ETF a Společnost sociálních pracovníků ČR) 

Vize sociální práce a profesionalizace
11.30-12.00 Dotazy k předneseným příspěvkům    
12.00-13.00 Polední přestávka 
13.00-14.00 Krátké diskuzní příspěvky přihlášených              
14:00-15.00 Práce ve skupinách                                                   
15.00-16.00 Závěrečná prezentace v plénu, diskuze a shrnutí                                                      

Skupinová práce umožní prodebatovat argumenty pro a proti zákonu o sociální práci i zákonu o 
sociálních pracovnících v menším okruhu lidí a v širším kontextu dle zájmu účastníků.
Základní otázky pro skupinovou práci
- Na jaké problémy narážíte v praxi, které současná legislativa neřeší? Co konkrétně by měla legislativa vyřešit?  
Uvádějte konkrétní příklady.
- Jaké  potřeby sociálních pracovníků současná legislativa neřeší? Jaké problémy v praxi sociální práce by měl řešit 
zákon o sociálních pracovnících?
- V čem je Zákon o sociálních službách nedostatečný?
- Jsou určité aktivity, jež jsou sociální prací a nejsou začleněny do sociálních služeb? Pokud ano, tak jaké? 
- Jsou nějaké aktivity, jež jsou sociální službou a nevyžadují nezbytně kvalifikaci sociálního pracovníka?
- Bylo by možné rozdělit sociální práci na takovou, jež nezbytně vyžaduje odbornou kvalifikaci a takovou, jež ji nevyžaduje? 
- Bylo by možné efektivně novelizovat Zákon o sociálních službách? 

Skupina bude moderována a na závěr konference představí resumé svých debat.
Z konference bude pořízena zpráva. Pokusíme se o zveřejnění průběhu a závěrů konference v odborném 
časopise. Na konferenci budou aktivně spolupracovat zástupci hlavních profesních organizací.


