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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,
do rukou se Vám dostává výroční zpráva za rok 2013. Profesní komora sociálních pracovníků v něm obnovila
svou profesionální činnost. Během roku se jí podařilo přenastavit a zmodernizovat internetové stránky www.pksp.
cz, akreditovat nové kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a především se začít věnovat
obnově členské základny PKSP, se kterou se zapojit do veřejné diskuze díky projektu Kurzy a pracovní skupiny jsou
nejlepší učitelky, fin. z OPPA a ESF ČR. Celkově je rozvoj členstva a jeho zapojení naším prvořadým cílem, proto
je v rámci projektu nabízen cyklus kurzů a účast na pracovních a diskuzních skupinách. Podrobnosti naleznete
na následujících stránkách. Ráda bych mimo jiné vyzdvihla hodnocení poskytovaných kurzů, které se blíží osmi bodům z deseti.
Největším tématem roku 2013 a doufejme i 2014 bude diskuze nad podobou profesního zákona o sociálních
pracovnících a samosprávné komoře sociálních pracovníků. Obnovená diskuze probíhá a zástupce PKSP se pravidelně účastnila.

Děkuji za spolupráci všem členům PKSP,
Šárka Vlková,
Výkonná ředitelka PKSP.

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ
Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. je zastřešující zájmová organizace pro sociální pracovníky. Jejím cílem
je prosazovat uznání sociální práce jako vysoce profesionálního oboru, zastupovat sociální pracovníky na vrcholné
úrovni především vůči státu jako hlavnímu zadavateli sociální práce a vytvářet podmínky pro zvyšování profesní
způsobilosti sociálních pracovníků.

2.1. Aktivity Profesní komory sociálních pracovníků, z.s.
a. Poskytování vzdělávání sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), nebo potvrzovány podle zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání je zajištěno lektory s dlouhodobou zkušeností v oboru.
b. Členství v odborných společnostech – Rada pro rozvoj sociální práce (RaRoSp) jako zástupce sociálních pracovníků, účast v odborných diskuzích a konferencích jako zástupce sociálních pracovníků.
c. Vytváření sítě sociálních pracovníků napříč všemi obory sociální práce prostřednictvím členské databáze
sociálních pracovníků.
d. Organizování pravidelných neformálních nebo částečně formálních setkání samotných sociálních pracovníků na různých místech v České republice (dále jen ČR).

Členství v Profesní komoře sociálních pracovníků, z.s.
Proč je dobré být členem:
•

Registrování do databáze je zdarma, dobrovolné, odvolatelné a editovatelné na http://www.pksp.cz/registrace.php.

•

Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. pravidelně informuje své členy o novinkách v oblasti legislativy
sociální práce a trendech v sociální práci prostřednictvím emailové komunikace, newsletterů a diskuzí na síti
Linkendln.

•

Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. poskytuje slevu svým členům na vzdělávací akce, které pořádá
v různých městech ČR. Členové se o těchto akcích dozvídají jako první.

•

Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. umožňuje svým členům vyjádřit svůj názor na aktuální dění v sociální oblasti a tento názor pak Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. tlumočí dál.

•

Členové databáze mohou oslovit své kolegy – členy - ze sociální oblasti a získat zpětnou vazbu, názor nebo
partnera v profesi.

•

Členové databáze se mohou setkávat v pravidelných „kavárničkách“ pro sociální pracovníky k neformální
diskuzi o oboru sociální práce a aktuálnímu dění v něm.

•

Ze členů databáze jsou volení zástupci výkonného výboru Profesní komory sociálních pracovníků, z.s..
Výkonný výbor přímo ovlivňuje, směřuje a kontroluje činnost Profesní komory sociálních pracovníků, z.s.

Členem Profesní komory sociálních pracovníků, z.s. se může stát každý, kdo:
a. Studuje/studoval-a sociální práci jako vysokoškolský nebo nadstavbový obor.
b. Vykoná/vykonával-a profesionální sociální práci v rámci svého profesního života.
c. Lektoruje, vzdělává nebo v minulosti lektoroval-a, vzdělával-a pracovníky, kteří vykonávají profesionální
sociální práci.

2.2. Členky výkonného výboru
1. Mgr. Lucie Ditrychová
2. Mgr. Michaela Límová
3. Lenka Šimková
4. Bc. Markéta Melechovská Puršlová
5. Mgr. Šárka Vlková – zároveň výkonná ředitelka.

3. ČINNOST
3.1. Projekt Kurzy a pracovní skupiny
jsou nejlepší učitelky
Profesní komora sociální pracovníků, z.s. začala od 1.10.2013 realizovat grantový projekt “Kurzy a pracovní skupiny jsou nejlepší učitelky”. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a to Operačního program Praha
– Adaptabilita. Celková výše schválené podpory na projekt činí 1.261.542,72,- Kč. Realizace projektu bude probíhat
do 31.12.2014.
Aktivity projektu jsou určeny pro sociální pracovníky a pracovnice - členy databáze Profesní komory sociálních
pracovníků, z.s., kteří pracují na území Hlavního města prahy.
Cíle projektu jsou:
a. Odborně vzdělat sociální pracovníky ve třech hlavních oblastech - rozvoj metod v přímé péči s klientem,
manažerské dovednosti a rozvoj osobnosti členů a členek.
b. Rozvoj pracovníků při práci s klientem na základě proběhlých kurzů.
c. Zaměřit se na rozvoj osob z cílové skupiny, kteří jsou přímo členy Profesní komory sociálních pracovníků.
d. Zaměřit se na rozvoj organizace jako celku s dopadem na další rozvoj a podporu svých členů.
e. Realizovat pracovní skupiny z řad členů PKSP a závěry shrnout v metodické brožuře pro další sociální pracovníky.

3.1.1. Kurzy
V rámci aktivit projektu je poskytováno vzdělávání zahrnující níže uvedené kurzy.
a. Hranice a role v praxi sociálního pracovníka
Tento kurz je zaměřený na společnou reflexi situací, otázek a zkušeností spojených s udržením a ochranou svých
i klientových hranic a prací s často mnohočetnou a proměnlivou profesionální rolí. Kurz je koncipován interaktivně,
nejde si ho „odsedět“, naopak vítány jsou zkušenosti z praxe, bude se pracovat nad otázkami konkrétních případů,
modelovat rozhovory s klienty, pracovat v malých i větších skupinách tak, aby výsledkem byla vzájemná inspirace
pro praxi. Téma kurzu je centrováno na potřeby sociálních pracovníků, na nutnost pracovat s klienty skrze sebe,
na schopnost reflektované práce, na vnímání okolností a souvislostí, za nichž sociální práce probíhá.
Kurz je akreditován MPSV-SP. Rozsah kurzu 24 hodin. Lektorka Lenka Šimková.
b. Základní manažerské dovednosti v neziskové organizaci
Práce v malém týmu
Kurz zaměřený na praktické zkušenosti a nácviky proklientsky orientovaného týmu, cílem je dosáhnout pozitivní
změny u klienta a zároveň efektivně spolupracovat, předávat si informace a nepracovat na stejném tématu dvojmo.
Kurz je akreditován MPSV-SP. Rozsah kurzu 6 hodin. Lektorka Štěpánka Podrazilová.

c. Základy manažerských dovedností
Kurz je určen pro sociální pracovníky, kteří pracují v týmu nebo jej vedou. Jak správně uchopit pracovní poradu,
abyste na ní nezůstali celé odpoledne a zároveň tým získal veškeré informace o činnostech ostatních? Další velké
téma kurzu je manažerská komunikace, nácvik a pochopení různých způsobů komunikace je významná složka práce
pod vedením a v týmu.
Kurz byl podán k akreditaci k MPSV ČR. Rozsah kurzu 10 hodin. Lektorka Štěpánka Podrazilová.
d. Inovace v sociálních službách, management změny
Kurz je zaměřen na management změny v organizacích - jak pracovat s poznatky na kurzech, přinést si důležité
do organizace a to potom prosadit, dále umět kriticky zhodnotit relevanci informací a její vhodnost pro práci.
Rozsah kurzu 8 hodin. Lektor Ivo Kačaba.
e. Úvod do fundraisingu pro sociální pracovníky
Kurz zaměřený na tvorbu fundraisingového týmu. Fundraisingový tým není jen fundraiser píšící granty nebo obcházející potenciální sponzory. Kurz Vám ukáže, jaké informace a relevantní data je nutné fundraiserům podat, proč
je dobré se do plánování projektu zapojit, jak vytvořit fundraisingový plán organizace nebo služby.
Rozsah kurzu: 8 hodin. Lektor/ka Ivo Kačaba, Šárka Vlková.

f.

Legislativa, její využití v praxi a praktická práce s ní (novely obč. zákoníku, pracovní právo, zákon
o ochraně os. údajů.)

Kurz je zaměřen na praktické zvládání každodenních pracovních situací Vás i Vašich klientů z pohledu platného
zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, na možnosti, které zákon dává zaměstnanci i zaměstnavateli. Dozvíte se,
jaké úkony je možné udělat jednostranně a k čemu je potřeba společný souhlas zaměstnance a zaměstnavatele.
Kurz je interaktivní, teoretické informace jsou následovány praktickými příklady, samozřejmostí je možnost okamžitých otázek.
Ochrana osobních údajů v každodenní praxi sociálního pracovníka – tato část kurzu obsahuje srozumitelné seznámení se základními zásadami ochrany osobních údajů při práci sociálního pracovníka. Budeme se zabývat tím,
co jsou osobní údaje klienta a jak s nimi správně nakládat.
Občanské právo - kompletní novelizace Občanského zákoníku přináší zásadní změny do občanského života.
V tomto kurzu se dozvíte změny, které dopadnou na klienta, ať už ve spotřebitelských vztazích, dědickém právu,
úvěrovém chování. Dále Vám lektor ukáže rychlou a funkční orientaci v zákoníku, abyste našli potřebné informace
rychle a efektivně.
Rozsah kurzu: 16 hodin. Lektoři Radka Medková a Petr Němec.

3.1.3 Ostatní informace
3.1.2. Ostatní informace
V průběhu roku 2013 probíhala přípravná fáze, vznikaly obsahy jednotlivých kurzů a další náplň projektu.
V roce 2013 Vznikly první 2 newslettery PKSP, které mají za cíl:
a. Informovat členy PKSP o aktuálním dění uvnitř organizace
b. Informovat sociální pracovníky o významných událostech o nich samotných
c. Informovat o významných možnostech žádostí o finanční nebo věcný dar, s návodem, jak se dá žádat.
Newslettery vychází každý měsíc a je ke stažení na internetových stránkách PKSP.

3.2. Akreditované kurzy
V roce 2013 Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. uspořádala 12 kurzů a 1 kurz šitý na míru – „kurz na klíč“.
Z uskutečněných 12 kurzů bylo 6 kurzů Náročné situace v komunikaci s klientem a 6 kurzů Plánujeme spolu s klientem. Kurz šitý na míru byl Funkční podpora klíčových pracovníků. Celkem se vzdělávání zúčastnilo 156 osob, z toho
4 osoby kurzu Funkční podpora klíčových pracovníků. (tab. č. 1)
Tab. č. 1: přehled uskutečněných kurzů v roce 2013.

název kurzu

datum

místo

(mm.dd.)

počet účastníků

průměrné
hodnocení

Náročné situace v komunikaci s klientem

10.21.

Hradec Králové

13

7,31

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.02.

Chrudim

16

8,56

Náročné situace v komunikaci s klientem

06.17.

Ostrava

15

7,07

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.16.

Ostrava

13

7,81

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.20.

Praha

9

8,44

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.18.

Vsetín

12

7,83

Plánujeme spolu s klientem

09.23.

Hradec Králové

13

9,15

Plánujeme spolu s klientem

11.01.

Chrudim

12

7,75

Plánujeme spolu s klientem

11.27.

Karlovy Vary

16

7,06

Plánujeme spolu s klientem

10.07.

Ostrava

15

5,27

Plánujeme spolu s klientem

05.29.

Praha

8

9,00

Plánujeme spolu s klientem

09.09.

Vsetín

10

8,10

Funkční podpora klíčových pracovníků

05.24.,
06.26.,
07.12.,
08.01.

4

10,00

156

7,95

Celkem

Kurzy se uskutečnily na různých místech ČR, nejvíce v Ostravě – 3 kurzy. Účastníci vzdělávání po skončení kurzy
vyplňovali anonymní hodnotící dotazník, ve kterém kromě slovního hodnocení vyznačovali míru užitečnosti kurzu
na stupnici od 0 do 10 bodů (0 označuje situaci, kdy kurz nebyl užitečný vůbec, 10 označuje, že byl kurz užitečný
maximálně). Celkové průměrné hodnocení bylo 7,95.
Tab. č. 2: přehled uskutečněných kurzů v roce 2013 dle místa poskytování.

název kurzu

Datum

místo

(mm.dd.)

Náročné situace v komunikaci s klientem

10.21.

Hradec Králové

Plánujeme spolu s klientem

09.23.

Hradec Králové

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.02.

Chrudim

Plánujeme spolu s klientem

11.01.

Chrudim

Plánujeme spolu s klientem

11.27.

Karlovy Vary

Náročné situace v komunikaci s klientem

06.17.

Ostrava

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.16.

Ostrava

Plánujeme spolu s klientem

10.07.

Ostrava

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.20.

Praha

Plánujeme spolu s klientem

05.29.

Praha

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.18.

Vsetín

Plánujeme spolu s klientem

09.09.

Vsetín

Funkční podpora klíčových pracovníků

05.24.,
06.26.,
07.12.,
08.01.

Po skončení vzdělávání bylo uděleno celkem 148 osvědčení, což bylo o 4 osvědčení méně, než počet účastníků.
Tab. č. 3: přehled uskutečněných kurzů a počet vydaných osvědčení

název kurzu

datum
(mm.dd.)

místo

počet
účastníků

průměrné
hodnocení

počet
osvědčení

Náročné situace v komunikaci s klientem

10.21.

Hradec Králové

13

7,31

13

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.02.

Chrudim

16

8,56

15

Náročné situace v komunikaci s klientem

06.17.

Ostrava

15

7,07

15

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.16.

Ostrava

13

7,81

13

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.20.

Praha

9

8,44

9

Náročné situace v komunikaci s klientem

12.18.

Vsetín

12

7,83

12

Plánujeme spolu s klientem

09.23.

Hradec Králové

13

9,15

13

Plánujeme spolu s klientem

11.01.

Chrudim

12

7,75

11

Plánujeme spolu s klientem

11.27.

Karlovy Vary

16

7,06

16

Plánujeme spolu s klientem

10.07.

Ostrava

15

5,27

13

Plánujeme spolu s klientem

05.29.

Praha

8

9,00

8

Plánujeme spolu s klientem

09.09.

Vsetín

10

8,10

10

Celkem

152

148

Kromě hodnocení účastníků na konci kurzu každý z lektorů zpracoval vyhodnocení kurzu (do stanoveného
formuláře). U vzdělávání Náročné situace v komunikaci s klientem se často objevuje z pohledu lektora to,
že hodnocení účastníků odráží jejich nastavení, to, zda si kurz sami vybrali a byli motivovaní, nebo si potřebovali
pouze „doplnit“ hodiny a nebo byli vysláni organizací. Motivovanost se odrazila i v ochotě se aktivně zapojovat
či pracovat ve skupinách, s tím museli lektoři pracovat a je to jejich výzva v dalším lektorování.
Kurz Plánujeme spolu s klientem měl obdobné vyhodnocení jako kurz Náročné situace v komunikaci s klientem.
Zajímavá je zde situace, kdy během cca 14 dnů byl kurz Plánujeme spolu s klientem realizován na dvou různých
místech s tím, že v Hradci Králové obdržel od účastníků nejvyšší průměrné hodnocení a v Ostravě nejnižší průměrné
hodnocení. Lektorka vnímala nízké hodnocení jako důsledek účasti z rozhodnutí vedení organizace, odkud byli někteří účastníci, některým účastnicím nevyhovovala práce ve skupinách. Pozoruhodné je, že 2 hodnocení účastníků
s nulovým bodovým ohodnocením, měla naprosto stejné slovní komentáře. Z tohoto příkladu a srovnání je vidět,
že na lektorovi (byl stejný v obou případech) nezáleží, ale velkou roli hraje naladění účastníků.

4. EKONOMICKÁ ZPRÁVA

5. KONTAKTY
Název: 		
Profesní komora sociálních pracovníků, z.s.
IČ: 			66001293
č.ú.:			1161001447/5500
Web:			

http://www.pksp.cz

Adresa kanceláře:

Radlická 2487/99, Praha 5, 150 00

Lidé v Profesní komoře sociálních pracovníků, z.s.
Výkonná ředitelka:
Mgr. Šárka Vlková
Činnost:

přihlášky a informace o PKSP, přihlášky do kurzů pořádaných PKSP, informace o probíhajících projektech

E-mail: 			
Tel.:			

info@pksp.cz
777 890 235

Lektorka:		

Lenka Šimková

Činnost:		

informace o zaměření a náplni kurzů

E-mail: 			
Tel.:			

kurzy@pksp.cz
739 001 584

Manažerka projektu:

Mgr. Veronika Boháčková

Činnost:

informace o zaměření a náplni projektu Kurzy a pracovní skupiny jsou nejlepší učitelky, přihlášky na cykly kurzů, informace o kulatých stolech

E-mail: 			
admin@pksp.cz
Tel.:			776 370 523

