Slovenská komora SP a ASP
INFONEWS 1/2015

Vážené členky, vážení členovia
Slovenskej komory SP a ASP.
Dovoľte nám, aby sme Vám priblížili súčasnú situáciu
v komore
– čo sa už zvládlo urobiť a čo nás ešte čaká.

Čo sa podarilo
1. kompletizácia zoznamu členov
1. Skompletizovali sme Váš zoznam a Vaše kontaktné údaje a podľa zákonných podmienok ho
zverejňujeme na našej stránke
http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/
V prípade, že v dokumente zistíte nejaké nezrovnalosti, prosím kontaktujte nás na
tajomník@socialnapraca.sk
Za upozornenie stojí, že pri svojom mene máte svoje evidenčné číslo, ktoré budete pri rôznych
príležitostiach potrebovať (napr. pri nomináciách hosťujúcich/čestných členov, pri voľbách
a pod.) V týchto dňoch Vám pripravujeme aj potvrdenia o zápise do zoznamu členov komory
a preukazy člena komory.

Čo sa podarilo
2. Činnosť zvolených orgánov komory
2. Zvolené orgány komory mali 28.10.2015 stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva PSVaR
k výkladu zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých
odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Následne mali aj svoje prvé zasadania, z ktorých zápisnice si budete môcť vždy stiahnuť
a prečítať na tejto stránke
http://socialnapraca.sk/o-nas/zapisnice-zo-zasadani-organov-komory/

Okrem iného zvolili svojich predsedov a podpredsedov, mená ktorých nájdete buď
v spomínaných zápisniciach, alebo aj na našej stránke
http://socialnapraca.sk/o-nas/organy-komory/

Čo sa podarilo
3. Máme tajomníčku komory
3. Predstavenstvo komory prialo na základe výberového konania do pracovného pomeru
od 1.11.2015 tajomníčku.

Je ňou Mgr. Martina Gymerská.
V prípade potreby, či akýchkoľvek otázok ju môžete kontaktovať na mailovej adrese
tajomnik@socialnapraca.sk

Čo sa podarilo
4. Oficiálne sídlo komory
4. Od 1.12.2015 máme nájomnú zmluvu na kanceláriu. Nachádza sa na adrese:
Slovenská komora SP a ASP

Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava
Je to zároveň aj oficiálne sídlo komory.

Pre Vás to hlavne znamená, že všetky písomnosti, ktoré budete adresovať komore budete písať
na túto adresu.

Čo sa podarilo
5. Web stránka komory
5. Máme už plnohodnotnú vlastnú web stránku komory
www.socialnapraca.sk

Nájdete na nej informácie, ktoré súvisia s našou komorou, ale aj ďalšie info, ktoré súvisí so
sociálnou prácou ako takou.
Stránku budeme postupne dopĺňať a sme otvorení Vašim podnetom, pripomienkam, ale aj
konštruktívnej kritike, ktoré nám pomôžu poskytovať Vám čo najlepší informačný servis.

Čo sa podarilo
6. Zasielanie podnetov komore
6. Na spomínanej stránke máte možnosť tiež zasielať nápady na aktivity a témy, ktoré by mohla
Slovenská komora SP a ASP realizovať alebo otvárať.
https://docs.google.com/forms/d/1h9iyDMMPryWi3VkbMhjgoVmWzESkjjKUDA7hAHiB2qY/view
form?c=0&w=1
Preto Vás vyzývame, aby ste sa aktívne zapojili a posielali nám Vaše námety. Sme tu pre Vás
a preto chceme (popri zákonom daných povinností) realizovať aj aktivity, ktoré budú vychádzať
od Vás a budú pre Vás.

Čo sa podarilo
7. Zmluva s Ministerstvom PSVaR
7. Dňa 2.12.2015 sme z našej strany podpísali zmluvu s Ministerstvom PSVaR, na základe ktorej
bude ministerstvo prvé tri roky našu komoru finančne podporovať.
Sme veľmi vďační a tešíme sa na prvú časť finančného príspevku, ktorý nám pomôže rozbehnúť
činnosť komory naplno.
Predmetná zmluva bola dňa 10.12.2015 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2216340&l=sk

Čo sa podarilo
8. Obsadenie pracovnej pozície ekonóma/samostatného účtovníka komory
8. Zároveň Vám chceme oznámiť, že sme ukončili hľadanie ekonóma/samostatného účtovníka
komory.
Pán predseda Mgr. Peter Kulifaj je predstavenstvom poverený vyjednať podmienky pracovnej
zmluvy s vybraným uchádzačom.
V ďalšom vydaní INFONEWS Vás budeme informovať, kto bude samostatným účtovníkom/
ekonómom komory.

Čo sa podarilo
9. Členské príspevky
9. Na ustanovujúcom sneme komory zo dňa 18.9.2015 sme si odsúhlasili členský príspevok v
sume 20 € za kalendárny rok, vrátane roku 2015.
Keďže v súčasnej dobe ešte nemáme svojho účtovníka komory, prosíme Vás o uhradenie
členského príspevku za rok 2015 až v roku 2016.
Pre tento účel bude zároveň zriadený samostatný bankový účet, ktorého číslo zverejníme na
stránke komory a rovnako Vám informácia o možnosti zaplatiť členský príspevok príde mailom.

Čo sa podarilo
10. Logo komory
10. Máme logo komory :-)
Predstavenstvo komory na svojom zasadaní 8.12.2015 rozhodlo, ktoré logo bude našu komoru
v najbližšom období sprevádzať.
A tak Vám môžeme s radosťou predstaviť naše logo komory, ktoré vyjadruje pomoc, podporu i
spoluprácu, ktoré sú dôležitými atribútmi v poslaní našej stavovskej organizácie.
Táto pomoc, podpora i spolupráca sú vyjadrené inkluzívne
(všetci v kruhu), na jednej úrovni
a vychádzajú z princípov vzájomnosti a svojpomoci.
Tento model chceme prenášať do všetkých typov našich vzťahov
a hlavne do vzťahu „sociálny pracovník – klient“.

Čo sa podarilo
10. Logo komory – symbolika farieb loga
Farby loga majú tiež svoj význam:
 žltá farba predstavuje INOVÁCIE
 zelená farba prestavuje VÍZIU A NÁDEJ
 červená farba je u nás symbolom ENTUZIAZMU (ako opak vyhorenia :-)
 modrá farba prestavuje PARTNERSTVO a PARTNERSKÝ PRÍSTUP
 fialová farba symbolizuje „BELIEF SYSTEM“ – vieru v niečo viac,
vieru v človeka a zároveň aj otvorenosť novým výzvam.

Čo sa podarilo
11. SP verzus ASP
11. Sú medzi Vami takí, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom
programe sociálna práca a k 1.1.2015 vykonávali v pracovnom pomere sociálnu prácu.
Na Vás sa vzťahuje § 45, ods. 4 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci, ktorý hovorí, že:

„U fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b) a ktorá
vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje splnenie kvalifikačného
predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a), sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5
ods. 1 písm. a) za splnený."
Niektorí z Vás sa pýtali, či Vás môžeme na základe tohto paragrafu viesť v komore ako sociálnych
pracovníkov namiesto asistentov sociálnej práce. Žiaľ nemôžeme.
Keď nám však pošlete potvrdenie od Vášho zamestnávateľa (formulár potvrdenia prikladáme v
prílohe), že ste k 1.1.2015 vykonávali sociálnu prácu, zaznačíme v zozname členov komory skutočnosť,
že máte splnený kvalifikačný predpoklad podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej
práci.

Potvrdenia prosím zasielajte na adresu komory.

A čo nás ešte čaká a neminie?
Potrebujeme
 upraviť prenajaté priestory – už sme vymaľovali, ešte potrebujeme položiť laminátovú
podlahu
 prijať ekonóma/samostatného účtovníka komory a zakúpiť potrebné materiálnotechnické zabezpečenie komory.
 napĺňať Vaše potreby a povinnosti dané zákonom :)

Ostávame v kontakte
Tak to je zatiaľ z našej strany všetko.
Ostávame v kontakte a prajeme všetko dobré.
Mgr. Peter Kulifaj
Predseda Slovenskej komory SP a ASP
a
Mgr. Martina Gymerská

Tajomníčka Slovenskej komory SP a ASP

