TISKOVÁ ZPRÁVA
Národní vzdělávací fond účinně pomáhá vzdělávat sociální poradce
Praha, 4. července 2007 – Trvající nedostatek vzdělaných sociálních poradců pomáhá
řešit v loňském roce zahájený společný projekt Centra pro kvalitu a standardy
v sociálních službách při NVF, Asociace občanských poraden, Vida o.s., Asociace
manželských a rodinných poradců a Asociace poraden pro zdravotně postižené. V rámci
kurzu se vyškolilo již 40 lektorů – odborných poradců v sociální oblasti. Další běh kurzu
odborného sociálního poradenství, který otevřeme letos na podzim, nabízí možnost
vysoce kvalitního školení bezmála stovce dalších sociálních poradců; volná místa ještě
jsou. Kurz je určen všem typům zájemců – profesionálním poradcům, příležitostným
poradcům i dobrovolníkům z Prahy, a je poskytován samozřejmě bezplatně. Přihlásit se
lze do 27. července 2007. Přihlášku lze získat dotazem na adrese antonu@nvf.cz nebo ji
lze stáhnout na webových stránkách www.cekas.cz
Sociální poradenství patří k nástrojům podpory jakkoliv znevýhodněných či ohrožených
občanů. Sociální poradci poskytují osobám v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni
řešit vlastními silami, informace o jejich právech a povinnostech, nabízejí jim různé možnosti
řešení a pomáhají jim tyto možnosti dovést do konkrétní podoby.
Od 1. ledna 2007 platí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který stanovuje určitou
úroveň formálního vzdělání pro všechny pracovníky v sociálních službách, přičemž mnozí
z těch, kteří se touto činností chtějí zabývat, tento požadavek z různých důvodů nesplňují.
„Poradenským pracovníkům nabízíme možnost doplnit si chybějící vzdělání v našem kurzu,
který předkládáme k akreditaci u Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci celoživotního
vzdělání pracovníků sociálních služeb“, říká Hana Bartoníčková z Národního vzdělávacího
fondu, vedoucí projektu.
„Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů
v poradenských službách v sociální oblasti pro nevládní neziskové organizace na území
hlavního města Prahy je naší odpovědí na rostoucí nároky na odbornou vybavenost a
praktickou dovednost poradců“, dodává Hana Bartoníčková. A doplňuje, „z průběhu projektu
se ukazuje, že pro poradenské pracovníky je velice zajímavé a přínosné setkávat se s kolegy z
dalších poradenských služeb, o kterých do té doby měli jen kusé informace. Vzájemná výměna
informací a zkušeností pomáhá účastníkům vytvářet si a zpřesňovat své představy o hranicích
a možnostech jednotlivých typů poradenských služeb. Kurz pomáhá také více propojovat sítě
sociálních služeb a zvyšovat kompetence poradenských pracovníků nejen co do znalosti a
zvládnutí vlastní poradenské specializace, ale i pokud jde o jejich lepší orientaci v oblasti
sociálního poradenství vůbec“, uzavírá Bartoníčková.
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