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TISKOVÁ ZPRÁVA
Nový systém profesního vzdělávání zlepší kvalitu sociálních služeb v ČR
Praha, 12. června 2008 – Dnes se v budově Magistrátu hl. města Prahy koná konference
s názvem „Odborné sociální poradenství – efektivní pomoc Pražanům“, kde se představí
projekt „Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů
v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy“. Jedná se o
jedinečný projekt svého druhu, v rámci kterého úspěšně navázalo spolupráci pět
rozdílných subjektů. Hlavním cílem projektu bylo vypracovat, pilotně ověřit a do praxe
jednotlivých asociací zavést v České republice zatím neexistující systém profesního
vzdělávání pracovníků a odborníků sociálního poradenství. Národní vzdělávací fond stál
u samotného zrodu projektu, jehož realizací přispěje ke zkvalitnění sociálního
poradenství v ČR. Projekt potrvá 24 měsíců, začal v srpnu 2006 a skončí k 31. červenci
2008. V jeho průběhu bylo vytvořeno a pilotně ověřeno 12 vzdělávacích kurzů.
Projekt realizuje Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS) při
Národním vzdělávacím fondu ve spolupráci se čtyřmi partnery – Asociací občanských
poraden, VIDA o. s., Asociací manželských a rodinných poradců a Asociací poraden pro
zdravotně postižené. Jedná se o dvouletý projekt 3. výzvy grantového schématu JPD 3,
opatření 2.1. realizovaného na území hl. města Prahy.
Cílovou skupinou projektu jsou pražští pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci a
poskytovatelé sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením. Vytvoření
vzdělávacího systému přispěje ke zvýšení kvalifikace a odbornosti pracovníků jednotlivých
poraden a tím pomůže i ke zlepšení kvality poskytovaných služeb pro ohrožené skupiny
(osoby se zdravotním postižením, osoby v krizových situacích, osoby sociálně hendikepované
atd.).
Naši partneři, Asociace občanských poraden, Vida o. s., Asociace manželských a rodinných
poradců a Asociace poraden pro zdravotně postižené také vytvořily společnou organizaci –
Asociaci sociálního poradenství, která výstupy projektu po jeho skončení převezme a bude
dále rozvíjet (viz www.socialniporadenstvi.cz).
Cílem konference je také informovat veřejnost o činnosti nově vytvořené Asociaci sociálního
poradenství, o některých aspektech činnosti organizací tvořících tuto asociaci, a o situaci
odborného sociálního poradenství v České republice.
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