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Vážené členky, vážení členovia
Slovenskej komory SP a ASP

Veľmi si vážime Vaše rozhodnutie stať sa členom / členkou Slovenskej komory SP a ASP (ďalej aj „komora“).
Pripravili sme pre Vás tento manuál, ktorý má napomôcť tomu,
 aby Vaše členstvo v komore malo pre Vás čo najväčší zmysel a prínos
 aby my, ktorí našu komoru zastupujeme navonok, sme napĺňali čo najlepšie Vaše záujmy a potreby.
Určite už tušíte, že naplnenie týchto cieľov sa nezaobíde bez Vašej aktívnej pomoci a spoluúčasti.
Tento manuál Vám preto ukáže aj rôzne možnosti, ako svoje potreby a požiadavky voči komore deklarovať a ako aktívne prispievať
k naplneniu cieľov a úloh komory.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
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Čo to vlastne tá naša komora je?
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce bola zriadená zákonom 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. Vznikla konaním ustanovujúceho snemu komory dňa 18.9.2015.
Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce v Slovenskej republike.

Základné úlohy komory
K základným úlohám komory patrí:
o plnenie si povinností vo veciach zápisu do zoznamu členov komory a výmazu zo zoznamu členov komory,
o ochrana práv a záujmov členov komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
o poskytovanie bezplatného poradenstva v súvislosti s výkonom sociálnej práce pre členov komory a sprostredkovanie
právneho zastupovania členov komory v konaní pred súdmi SR vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce,
o rozhodovanie vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia a vo veciach uznania osvedčenia, vysvedčenia alebo iného
dokladu o absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre špecializovaný odbor sociálnej práce
alebo o absolvovaní vzdelávacieho programu ustanoveného pre nadstavbovú odbornú činnosť vydaného zahraničnou školou
alebo iným oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu,
o vydávanie vnútorných predpisov a etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce,
o konanie vo veciach podnetov, návrhov a sťažností svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi
zo zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
o vydávanie stanovísk k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
o poskytovanie údajov zo zoznamu členov komory a z registra povolení na účely štátnych štatistických zisťovaní,
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o
o
o
o
o

o

zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce s profesijnými združeniami a vzdelávacími inštitúciami v oblasti vecnej
pôsobnosti komory,
ochrana statusu profesie sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce a podieľanie sa na jeho spoločenskom zvyšovaní,
vydávanie stanovísk k výkonu sociálnej práce s dôrazom na všeobecné štandardy kvality výkonu sociálnej práce,
pripomienkovanie zákonov a iných strategických dokumentov, ktoré majú vplyv na výkon sociálnej práce,
hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax,
vedenie, pravidelné aktualizovanie a sprístupňovanie na webovom sídle komory informácií daných zákonom, najmä zoznam
členov komory, zoznam hosťujúcich a čestných členov komory, zoznam členov orgánov komory a register povolení na výkon
samostatnej praxe sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce,
ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Orgány komory
Snem komory je najvyšším orgánom komory. Snem komory tvoria členovia a členky komory. Aby komora všetky svoje úlohy
zvládla, členovia a členky komory si na ustanovujúcom sneme zvolili orgány komory a nominovali do nich svojich zástupcov
Volenými orgánmi komory sú:
o
Predstavenstvo komory
o
Profesijná rada komory
o
Dozorná rada komory
o
Disciplinárna komisia komory
Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je zároveň aj predsedom predstavenstva komory.
Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné. Členstvo vo volených orgánoch komory je čestné.
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Kompetencie a úlohy jednotlivých volených orgánov sú stanovené zákonom, ale aj štatútom komory, ktorý patrí k základným
dokumentom komory. Činnosť volených orgánov komory môžete sledovať prostredníctvom zápisníc z ich zasadnutí.
Tie zverejňujeme na stránke http://socialnapraca.sk/o-nas/zapisnice-zo-zasadani-organov-komory/

Pracovné skupiny komory
Keďže nás na poli sociálnej práce čaká ešte veľa práce, do napĺňania cieľov a úloh komory sa môže zapojiť každý jeden člen komory.
Pre túto príležitosť vytvára predstavenstvo komory pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú vždy konkrétnou problematikou.
Organizovaním pracovných skupín sa zaoberá Interná smernica č. OCK / 4-2016 Vznik a fungovanie pracovných skupín.
Samozrejme ste k spolupráci srdečne prizvaní.

Základné dokumenty komory
Medzi základné dokumenty komory schválené snemom komory patria:
o Štatút
o Hospodársky poriadok
o Rokovací poriadok
o Volebný poriadok
o Disciplinárny poriadok
o Etický kódex
Je dôležité, aby sa členovia komory s týmito dokumentami oboznámili a dodržiavali pravidlá a predpisy, ktoré sa na nich
vzťahujú.
Zároveň dávame do pozornosti Interné smernice komory, schválené predstavenstvom komory. Tie postupne predstavenstvo
komory vytvára a zverejňuje na stránke komory http://socialnapraca.sk/o-nas/zakladne-dokumenty-komory/.
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Členstvo v komore
Členstvo v komore je dobrovoľné. Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov komory. Podmienky členstva v komore
určuje zákon a štatút komory.

Práva a povinnosti členov komory
Člen komory má právo:
 byť volený za predsedu komory a do orgánov komory,
 využívať bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
 na sprostredkovanie právneho zastupovania v konaní pred súdmi Slovenskej republiky vo veciach súvisiacich s výkonom
sociálnej práce,
 predkladať návrhy na priznanie postavenia hosťujúceho člena komory a na udelenie čestného členstva v komore inej fyzickej
osobe, ktorá nie je členom komory,
 zúčastniť sa na rokovaní orgánov komory a vyjadriť sa k veci, ktorá je prerokovávaná na rokovaní orgánov komory, a to ak
ide o vec, ktorou je člen komory priamo dotknutý.
Člen komory je povinný:
 vykonávať sociálnu prácu v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky
a v súlade s etickým kódexom vydaným komorou,
 dodržiavať štatút komory a vnútorné predpisy komory,
 oznamovať predstavenstvu komory skutočnosti rozhodujúce pre jeho členstvo v komore, a to do 30 dní odo dňa, keď sa
o tejto skutočnosti dozvedel,
 riadne a včas platiť členský príspevok, okrem obdobia prerušenia členstva v komore.
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Komunikácia
Základom dobrej spolupráce je dobrá komunikácia. Pre spoločnú komunikáciu využívame viacero komunikačných kanálov, ako:
o Osobný kontakt
o Listová komunikácia
o Mailová a telefonická komunikácia
o Web stránka komory
o Informačníky
Osobný kontakt
Pre osobný kontakt využívame kancelárske priestory komory, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, Mokrohájska cesta 3 (oficiálne
sídlo komory). Pre potreby osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť si termín dopredu. V sídle komory je možné organizovať aj
menšie pracovné stretnutia (cca 8 ľudí).
Listová komunikácia
V niektorých prípadoch využívame na vzájomnú komunikáciu aj poštové zásielky, napr. pri doručovaní potvrdení o zápise
do zoznamu členov komory a členských preukazov, zasielanie žiadostí o cestovné úhrady a pod. Všetky písomnosti, ktoré budete
adresovať komore je potrebné zasielať na adresu: Slovenská komora SP a ASP, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava.
Mailová a telefonická komunikácia
Pri bežnej komunikácii s členmi komory uprednostňujeme mailovú a telefonickú komunikáciu, ktorá je flexibilná a cenovo
nenáročná. Pri komunikácii s komorou môžete použiť všeobecnú adresu komora@socialnapraca.sk alebo kontaktné údade
predsedu komory, tajomníčky komory, alebo ekonómky komory, podľa povahy zdieľaných informácií.
Kontakt na predsedu komory: Mgr. Peter Kulifaj, Tel: 0948 132 841, Mail: peter.kulifaj@socialnapraca.sk
Kontakt na tajomníčku komory: Mgr. Martina Gymerská, Tel: 0948 758 323, Mail: tajomnik@socialnapraca.sk
Kontakt na ekonómku komory: Ing. Stanislava Dräxlerová, Tel: 0948 772 406, Mail: ekonomka@socialnapraca.sk
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Web stránka komory
Dôležitým komunikačným kanálom je naša webová stránka www.socialnapraca.sk. Tu zverejňujeme všetky dôležité informácie
a dokumenty ako:
o Základné dokumenty komory a interné smernice komory – http://socialnapraca.sk/o-nas/zakladne-dokumenty-komory/
o Informácie o členskej základni (zoznam členov komory, informácie o splnení / nesplnení povinnosti úhrady členských
príspevkov, informácie o hosťujúcom a čestnom členstve v komore) – http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/
o Informácie o volených orgánoch komory (zoznam členov volených orgánov komory, zápisnice zo zasadnutí volených
orgánov komory a i.) – http://socialnapraca.sk/o-nas/organy-komory/
o Informácie o výkone samostatnej praxe sociálneho pracovníka (povinnosti držiteľa povolenia na výkon samostatnej praxe
SP, sústavné vzdelávanie SP, vykonávajúcich samostatnú prax, platnosť povolenia na výkon samostatnej praxe SP a i.) –
http://socialnapraca.sk/samostatna-prax/
o Infoservis (články a informácie z aktuálneho diania v komore, tlačové správy, pracovné ponuky, virtuálna knižnica a ďalšie)
– http://socialnapraca.sk/infoservis/
Stránku postupne dopĺňame a sme otvorení Vašim podnetom, pripomienkam, ale aj konštruktívnej kritike, ktoré nám pomôžu
poskytovať Vám čo najlepší informačný servis.
Informačníky
O aktuálnom dianí v komore Vás informujeme aj prostredníctvom pravidelných informačníkov, ktoré dostávate do svojich
mailových schránok. Zároveň ich uverejňujeme aj na stránke komory http://socialnapraca.sk/infoservis/infonews/
Čo v prípade, keď sa mi zmenia kontaktné údaje?
Pre našu vzájomnú komunikáciu a spoluprácu je veľmi dôležité, aby ste svoje kontaktné údaje (adresa, telefón, mail) pri ich
zmene aktualizovali aj v rámci komory. Stačí napísať o tom informatívny mail a my už zmeny zaznačíme.
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Ako získať maximum zo svojho členstva v komore
Napĺňanie mojich záujmov a potrieb
Ako sme už spomínali v úvode, úlohou komory je zastupovať a obhajovať Vaše záujmy a napĺňať Vaše potreby. O mnohých
záujmoch a potrebách sociálnych pracovníkov 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 námety na problémy a témy, ktoré by mohla komora
otvárať a riešiť. Využite prosím pre tento účel mailovú komunikáciu a píšte na komora@socialnapraca.sk.
Rozvojové aktivity pre členov komory
Po zaplatení členského príspevku má každý člen komory nárok využívať benefity svojho členstva v komore. V roku 2016
predstavenstvo komory pripravuje pre svojich členov viacero rozvojových aktivít ako napr.:
o Otvorené regionálne supervízne stretnutia
o Vzdelávacie aktivity na vybrané témy
o Organizovanie výmenných stáží
o Tvorba publikácie
o Medzinárodný kongres.
Ak máte záujem využívať tieto benefity svojho členstva v komore, sledujte našu stránku, ako aj pravidelne zasielané informačníky.
Sebarealizácia
Komora si za svoj dôležitý cieľ stanovila posilňovanie postavenia sociálnych pracovníkov na Slovensku. Je to oblasť, ktorej sa
na Slovensku zatiaľ venovalo len málo organizácií a jedincov. Máme pred sebou veľa práce a každá pomocná ruka sa cení. Veríme,
že ciele komory sú našimi spoločnými cieľmi a že všetci vnímame dôležitosť a potrebu prispievať k ich naplneniu. Budeme radi,
keď budete reagovať na naše priebežné výzvy a pripojíte sa k nám. Každý z nás je dôležitý a potrebný, pretože spolu dokážeme
viac.

Strana | 10

Manuál na použitie Slovenskej komory SP a ASP

Slovo na záver, no zďaleka nie koniec
Logo, ktoré našu komoru sprevádza, vyjadruje pomoc, podporu i spoluprácu, čo 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.
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.
Tento model a hodnoty chceme prenášať do všetkých typov našich vzťahov.
Prišli sme na záver nášho „Manuálu na použitie Slovenskej komory SP a ASP“, zďaleka však nie na koniec.
Veľmi sa tešíme Vášmu členstvu v komore a pozývame Vás kráčať spolu s nami tou dobrodružnou cestou za naplnením našich
spoločných cieľov, úloh, vízií...
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Sme tu pre Vás, pretože byť pre Vás oporou, je naše poslanie :-)
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