
Základní metody sociální práce 

 

Rozsah:  2/0  

2 kredity 

Ukončení: zápočet 

Metody hodnocení: písemný test 

 

Cíle předmětu: 

Cílem kurzu je získat znalosti a dovednosti pro individuální práci s klientem, skupinou a 

komunitou.  Ve výuce se využívají dialogické metody a zkušenosti studentů z odborných 

praxí, práce ve skupinách a modelové situace. 

 

Témata:  

Individuální (případová) sociální práce: 

 počáteční kontakt s klientem, klíčové informace; 

 sociální vyšetření (diagnóza), cíl, smysl, obsah, prostředky); 

 sociální intervence cíl, postupy, prostředky;  

 ukončování spolupráce s klientem; 

 komunikace s klientem, motivace klienta (význam, možnosti ovlivňování); 

 profesionální vztah pracovníka a klienta. 

 

Sociální práce se skupinou: 

 cíl a smysl skupinové práce; 

 skupinová dynamika;  

 průběh práce se skupinou; 

 svépomocné skupiny.  

  

Komunitní sociální práce: 

 cíle a smysl komunitní práce;  

 lokální komunitní práce; 

 zdroje informací o komunitě, navázání kontaktů s komunitou; 

 taktiky, strategie, postupy využívané v rámci komunitní práce; 

 komunitní plánování; 

 komunitní projekty, praktické příklady, vlastní zkušenosti; 

 terapeutická komunita, smysl, cíl, základní charakteristiky.    
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