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Cílem kurzu je získat  znalosti o metodách sociální práce  se specifickými skupinami 

klientů,  dovednosti porozumět   potřebám, které vyplývají z náročných životních  situací 

klientů, orientovat se v síti sociálních služeb a  zvolit adekvátní  způsoby řešení.   Do výuky 

jsou zapojeni ve velké míře profesionálové, kteří pracují  s ohroženými skupinami. Kurz je 

tematicky propojen s odbornými praxemi ve 2. ročníku. 

 

Témata :  

 

 Krizová intervence 

 Mediace, probační a mediační služba 

 VTI (videotrenink interakcí) 

 Supervize v sociální práci 

 Terénní sociální práce – Streetwork a nízkoprahové sociální služby 

 SP s rizikovou mládeží 

 SP s osobami ohroženými sociálním vyloučením (lidé bez přístřeší, lidé 

propuštění z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, z ústavních nebo 

léčebných zařízení 

 SP, sociální služby a programy pro uživatele drog/návykových látek 

 SP ve zdravotnických zařízeních a zařízeních následné péče, hospicová péče 

 Specifika SP se starými lidmi 

 Specifika  SP s lidmi s duševním onemocněním 

 SP s uprchlíky 
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Časopis Sociální práce/Sociálna práca 

Národní programy přípravy na stárnutí   (www mpsv.cz) 

 

 

související legislativa :  

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí 

Úmluva o právech dítěte 



Zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže) 

Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a 

preventivně výchovné péče ve školských zařízeních (v platném znění) 

Zákon č.96/2004 Sb.,  o nelékařských  zdravotnických povoláních ( v aktuálním znění) 

Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě ČR 

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců v ČR 

Zákon .č. 202/2012 Sb., o mediaci 

 

 

zůsob ukončení : ústní zkouška  

Zkouška zahrnuje témata z předmětů Specifické metody soc. práce a Základní metody 

soc.  práce. 

 


