
SEMINÁŘ PERSPEKTIVY SOCIÁLNÍ PRÁCE

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

9. VOLEBNÍ OBDOBÍ

Záštita:   Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
a Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolupořadatelé:   Profesní komora sociálních pracovníků a Katedra sociální práce  
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

Formát:  prezenční, hybridní

Jednací jazyk:  anglický, český; konference nebude tlumočena

Místo konání:   prostory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  
místnost č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Připojení pro vzdálené hosty:  
https://pspcz.webex.com/pspcz/j.php?MTID=m327b0f3167e01817fb7478b897798415

Měnící se společenské podmínky a s nimi povaha společenských problémů vybízejí k revizi stá-
vajících rolí sociální práce jako pomáhající profese, stejně jako k uvažování o scénářích jejího 
dalšího vývoje. Na některé z těchto otázek má ambici odpovědět konference s názvem Perspek-
tivy sociální práce konaná pod záštitou Sociálního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Tato vzdělávací akce bude postavena na kombinaci příspěvků a panelových diskusí s výrazným 
zastoupením zahraničních hostů. Zvláštní pozornost bude věnována kritické reflexi stávající po-
doby oboru, novým směrům a pojetím sociální práce, proměnám oborového vzdělávání, roli 
střešních organizací a dalším tématům.
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    FILOZOFICK Á FA KULTA
Univerzita Karlova



PROGRAM 
9:00-9:30  Registrace účastníků

DOPOLEDNÍ BLOK (9:00-12:30)
9:30-9:40  Uvítání, zdravice nositelů záštity
9:40-10:00  Joe Ann Regan, National Catholic School of Social Services, Washington, 

D.C.: Proměny sociální práce z mezinárodní perspektivy  
10:00- 10:20   Walter Lorenz, Fakulta humanitních studií UK: Nové teoretické směry  

a pojetí v sociální práci
10:20-10:40  Matulayová Tatiana Filozofická fakulta UK:  

Proměny vzdělávání jako předpoklad řešení budoucích výzev
DOPOLEDNÍ PAUZA (10:40-11:00)

11:00-11:20  Vojtíšek Petr, Filozofická fakulta UK: Reakce sociální práce na výzvy  
současnosti (a blízké budoucnosti)

11:20-11:40  AnnaMaria Campanini, President of the International Association of 
Schools of Social Work: Vzdělávání v sociální práci v kontextu  
internacionalizace 

11:45 – 12:30  Panelová diskuze: Kačírková Petra, Koldinská Kristina,  
Ouředníčková Lenka, Šlajs Jakub, Zogata Kusz Agnieszka

Sociální práce Jaká je pozice policy advocacy v prostředí české sociální práce?
a policy  Na jakých východiscích staví? Co je jejím nesporným přínosem?  
advocacy: Co jsou typické problémy a překážky, se kterými je třeba pracovat?  
 Jak lze policy advocacy kotvit v profesní způsobilosti sociálních pracovníků?

OBĚD (12:30-13:30)
13:30-13:50  Vlková Šárka, Šimková Lenka, Profesní komora sociálních pracovníků, z. s.: 

Proměny profesních organizací pro řešení budoucích výzev  
13:50-14:10  Šámalová Kateřina, Filozofická fakulta UK:  

Proměny vzdělávání jako předpoklad řešení budoucích výzev
14:15-15:00  Panelová diskuze: Martin Nekola, Taťána Plecháčková, Petr Vojtíšek,  

Melanie Zajacová: 
Účinky sociální Co je ne/očekávatelným účinkem činností sociální práce? 
práce: Jak je mo né užitek sociální práce prokazovat a měřit její dopady? 
 Jaké dovednosti to vyžaduje?  

ZÁVĚR
15:00 – 15:45 Shrnutí a diskuze 


