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Vážené členky, vážení členovia
Slovenskej komory SP a ASP.
Prihovárame sa vám v tieto slnečné jarné dni, aby sme Vás informovali o
dianí v komore a o aktivitách, ktoré pre Vás pripravujeme.
Svoju činnosť rozbiehame naplno a chceli by sme predovšetkým zastupovať
a presadzovať Vaše záujmy a napĺňať potreby všetkých členov komory, čo
sa však nezaobíde bez Vášho aktívneho pričinenia. O možnostiach
angažovania Vás preto budeme v tomto informačníku tiež informovať.
Teraz nám prosím dovoľte, aby sme Vám priblížili súčasnú situáciu
v komore.

Čo sa podarilo
1. Členovia komory
1. K dnešnému dátumu /4.4.2016/ máme 454 členov. Koncom marca sme Vám všetkým
rozposlali potvrdenia o zápise do zoznamu členov komory a členské preukazy.
Keďže u väčšiny z Vás si takýmto spôsobom môžeme skontrolovať aj správnosť
evidencie Vašich osobných údajov (meno a priezvisko spolu s titulmi, adresa trvalého
bydliska, dátum narodenia), prosíme Vás, aby ste tomu venovali patričnú pozornosť.
V prípade nezrovnalostí nás prosím kontaktujte na mailovej adrese
tajomnik@socialnapraca.sk, my chyby následne opravíme a začiatkom mája Vám
zašleme opravené potvrdenie aj členský preukaz.
Prosíme, aby ste sa pri komunikácii s nami identifikovali pri podpise aj svojim
evidenčným číslom.

V prípade prerušenia alebo zániku Vášho členstva v komore, nám preukaz do 30 dní
zašlete späť na adresu komory.

Čo sa podarilo
1. Členovia komory
Touto cestou by sme sa chceli ešte poďakovať našim dobrovoľníčkam – Bibe, Peti,
Mati a Anet, ktoré s ochotou pomohli pri príprave a balení listových zásielok.

A že tých listov bolo naozaj veľa, to môžete vidieť na priložených fotografiách.

Čo sa podarilo
2. Svetový deň sociálnej práce
2. 15. marca sa v tomto roku slávil Svetový deň sociálnej práce.
Aj naša komora sa pripojila k oslavám tohto dňa a pri tejto príležitosti sme ponúkli
záujemcom možnosť spolupráce. Spoločne s aktívnymi jednotlivcami, ako aj s celými
organizáciami sme svojim dielom prispeli k šíreniu dobrého mena sociálnej práce tam,
kde sociálni pracovníci pôsobia, alebo sa na svoju profesionálnu dráhu pripravujú.
Plánované aktivity, realizované pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce prebiehali
počas celého marca. Bližšie informácie na túto tému nájde na
http://socialnapraca.sk/projekty/svetovy-den-socialnej-prace-2016/
ako aj v článku
http://socialnapraca.sk/infoservis/clanky-a-informacie/svetovy-den-socialnej-prace2016/

Čo sa podarilo
3. Zasadačka
3. Ako sme Vám v minulom informačníku avizovali, podarilo sa nám prenajať aj vedľajšiu
miestnosť s rovnakou rozlohou ako naša kancelária (cca 12 m2), čím sme získali ďalší priestor pre
stretávanie sa členov menších pracovných skupín. Úpravy priestorov novej mini zasadačky už
máme za sebou, ako aj nákup nábytku a základného technického zabezpečenia.

Čo sa podarilo
4. Projektový zámer
4. K 10.3.2016 sme podali žiadosť o dotáciu na základe výzvy Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej
republiky zameranej na predsedníctvo SR v rade EÚ (MVZP-SK PRES/2016)

Náš projektový zámer zahŕňa:
1. zorganizovanie medzinárodnej konferencie o nových výzvach sociálnej práce a sociálnej
politiky na Slovensku aj v Európskej únii;

2. tvorbu publikácie, zameranej na aktuálne teoretické poznatky a prax v sociálnej práci;
3. realizáciu osvetovej kampane, zameranej na zvyšovanie informovanosti verejnosti o poslaní
sociálnej práce, jej službách a možnostiach pomoci.
O ďalšom osude našej žiadosti Vás budeme priebežne informovať.

Čo sa podarilo
5. Ako sa môžem angažovať
5. Ako sme v úvode spomínali, rozbiehame činnosť komory naplno a radi by sme zastupovali
a obhajovali Vaše záujmy a napĺňali Vaše potreby. O mnohých už vieme, avšak určite existujú
ďalšie, o ktorých nevieme. Preto Vás prosíme, aby ste si našli chvíľu čas a možno aj spoločne
s kolegami spísali a zaslali nám nápady na aktivity, prípadne zoznam problémov a tém, ktoré by
mohla Slovenská komora SP a ASP realizovať alebo otvárať.
Parlamentné voľby máme za sebou a našou víziou je postupne posilňovať postavenie
sociálnych pracovníkov v jednotlivých rezortoch (zdravotníctvo, školstvo, justícia, ...), ale aj
v jednotlivých oblastiach rezortu Ministerstva PSVaR.
Preto Vás vyzývame, aby ste sa aktívne zapojili a posielali nám Vaše námety. Môžete tak urobiť
cez náš kontaktný formulár, alebo aj prostredníctvom mailu komora@socialnapraca.sk
https://docs.google.com/forms/d/1h9iyDMMPryWi3VkbMhjgoVmWzESkjjKUDA7hAHiB2qY/view
form?c=0&w=1

Čo pre Vás plánujeme
6. Ponuka otvorených supervízií
6. Predstavenstvo komory sa na svojom zasadaní zo dňa 19.2.2016 rozhodlo ponúknuť zadarmo
Vám, členom komory, možnosť účasti na otvorených supervíziách.
Chceli by sme Vás preto poprosiť, aby ste svoj záujem o skupinovú supervíziu, prejavili v
priloženom dotazníku. Následne budeme záujemcov kontaktovať a dohodneme ďalšie
podrobnosti.
https://drive.google.com/open?id=1cjCc8bwtGmuYGaX5mfwzI-UqnEamjGGLOUhicRanPtY

Naša predstava je taká, že by sme pre Vás organizovali pravidelné skupinové supervízne
stretnutia v jednotlivých regiónoch, v ktorých pôsobíte. Preto prosíme, v prípade Vášho záujmu
uveďte aj miesto, kde by ste boli schopní skupinové supervízie absolvovať.
Veríme, že skupinové supervízie nám pomôžu odborne aj ľudsky rásť, poskytovať kvalitné služby,
získať nové kontakty, priateľstvá, či eliminovať syndróm vyhorenia. Prosíme, vyjadrite svoj
záujem do 15.4.2016. Ďakujeme.

Čo pre Vás plánujeme
7. Celoživotné vzdelávanie
7. Dnes je už nespochybniteľné, že sa pracovníci v pomáhajúcich profesiách musia rozvíjať a
odborne rásť celoživotne a že splnenie predpísaných kvalifikačných podmienok neznamená
ukončenie procesu vzdelávania. Aj preto sa naše predstavenstvo rozhodlo pripraviť ponuku
vzdelávacích aktivít pre členov komory.
V tejto v súvislosti Vás chceme poprosiť o tipy na kvalitné vzdelávania, ktoré ste počas svojej
profesionálnej dráhy absolvovali, a ktoré by ste vzhľadom na ich prínos pre Vašu každodennú
prácu, odporučili aj svojim kolegom. Prípadne Vás prosíme o námety na vzdelávacie programy,
ktoré by ste radi absolvovali v rámci svojho celoživotného vzdelávania.
Pri písaní Vašich odporúčaní a námetov použite prosím vyššie spomínaný google formulár
https://docs.google.com/forms/d/1h9iyDMMPryWi3VkbMhjgoVmWzESkjjKUDA7hAHiB2qY/viewf
orm?c=0&w=1 alebo píšte na náš mail komora@socialnapraca.sk
Veríme, že s Vašou pomocou dokážeme vytvoriť ponuku kvalitných a v každodennej praxi
využiteľných vzdelávacích programov. Prosíme, svoje odporúčania píšte do 15.4.2016. Ďakujeme.

Čo pre Vás plánujeme
8. Zasadanie snemu komory 2016
8. Predstavenstvo komory sa na svojom zasadaní zo dňa 19.2.2016 uznieslo na vyhlásení termínu
zasadnutia snemu komory, ktorým je
piatok, 14.10.2016.
Plánovaným miestom zasadnutia snemu komory je Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská
cesta 1A, Ružomberok.
Prosíme, poznačte si tento dátum a myslite naň pri plánovaní svojich pracovných, či osobných
záležitostí.
Budeme radi, keď sa stretneme v hojnom počte. Bližšie informácie, ako aj podklady, o ktorých
budeme na sneme rokovať, Vám zašleme v dostatočnom predstihu.

Ako na tom stojíme...
9. Členské príspevky
9. Na ustanovujúcom sneme komory zo dňa 18.9.2015 sme si odsúhlasili členský príspevok v
sume 20 € za kalendárny rok.

Ďakujeme všetkým, ktorí členský príspevok za rok 2016 uhradili. Tých, ktorí ešte tak neurobili,
prosíme uhradiť členský príspevok za rok 2016 na bankový účet komory:
SK42 1100 0000 0029 4301 7093

Ako variabilný symbol uveďte prosím Vaše identifikačné číslo (bez písmen), ktoré nájdete v
zverejnenom zozname členov komory
http://socialnapraca.sk/wp-content/uploads/2016/01/ZOZNAM-CLENOV-KOMORY21_1_2016.pdf alebo na doručenom preukaze člena komory.
Ako špecifický symbol uveďte rok 2016, za ktorý platíte členský príspevok.
Ďakujeme.

Ako na tom stojíme...
10. Dotácia, účtovná závierka a daňové priznanie
10. Dotácia od MPSVaR SR
Radi by sme Vás informovali, že časť dotácie na rok 2016 od Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (100 834 €) bola pripísaná na účet komory.
Nás čaká vyúčtovanie časti dotácie (23 000 €), ktorú sme od MPSVaR SR dostali na rok 2015.

Účtovná závierka a daňové priznanie
Radi by sme Vás tiež informovali, že účtovná závierka bola za komoru zostavená a daňové priznanie za
komoru bolo podané v riadnom termíne.
Teraz nás čaká spracovanie obsahovej výročnej správy a finančnej správy za rok 2015.

A čo nás ešte čaká a neminie?
Plánujeme
 Pokračovať v rokovaní s MPSVaR na tému „Výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka
a zákon č. 448/2008 Z.z.“
 Rozbehnúť otvorené skupinové supervízne stretnutia pre členov komory
 Vypracovať ponuku vzdelávania pre členov komory
 Otvoriť rokovania komory s riadiacimi orgánmi príslušných ministerstiev o témach z oblastí
výkonu sociálnej práce na Slovensku, ktoré potrebujú zmenu
 Spracovať obsahovú výročnú správu a finančnú správu za rok 2015
 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

