Plán aktivít Slovenskej komory SP a ASP na rok 2017

Newsletter pre členov komory #1
Vážení členovia, veríme, že ste do nového roku 2017 vykročili tou správnou nohou a bude pre Vás úspešný
nielen vo Vašom osobnom, ako aj profesionálnom živote.
Ako si môžete všimnúť, v novom roku sa Vám prihovárame novou formou. Veríme, že táto forma
komunikácie Vám uľahčí prístup k ponúkaným informáciám a zároveň zjednoduší aj poskytovanie Vašej
spätnej väzby na naše výzvy.

Plán činností komory na rok 2017
V roku 2017 plánujeme realizovať viacero aktivít.
Ich prehľad nájdete na našej stránke, ako aj na
bočnej lište tohto informačníka. Do pozornosti

AKTIVITY 2017
V rámci aktivít smerujúcich k rozvoju
sociálnej práce na Slovensku

Vám dávame možnosť zúčastniť sa pracovných

plánujeme:

skupín, ktoré sú zamerané na spracovanie problematiky výkonu sociálnej práce v jednotlivých
rezortoch a oblastiach, ako aj možnosť účasti na
otvorených regionálnych supervíznych stretnu-

ROZVOJ SOC. PRÁCE NA SLOVENSKU
● Pracovné skupiny (viac info)

tiach. Zároveň Vás chceme poprosiť o zaslanie

● Tvorba vízie rozvoja sociálnej práce

tipov na kvalitnú zahraničnú literatúru z oblasti

2020 – 2030

sociálnej práce, nakoľko plánujemepreložiť via-

● Preloženie knižných publikácií(viac info)

ceré knižné tituly, ktoré Vám prinesú najnovšie
poznatky a trendy z oblasti sociálnej práce.

ZVYŠOVANIE STATUSU SOCIÁLNEJ
PRÁCE

Výzva na zaplatenie členského
príspevku za rok 2017
Na zasadnutí snemu komory 6. októbra 2016

● Osvetová kampaň ZDOLAJ VÝZVY (viac
info)
● Oceňovanie sociálnych pracovníkov

sme si odsúhlasili členský príspevok v sume 20
€ za kalendárny rok 2017. Členský príspevok za

VZDELÁVANIE SOCIÁLNYCH

rok 2017 Vás prosíme uhradiť do 31. marca

PRACOVNÍKOV

2017, na bankový účet komory: SK42 1100 0000
0029 4301 7093. Ako variabilný symbol uveďte
prosím Vaše identifikačné číslo (bez písmen),
ktoré nájdete aj v zverejnenom zozname členov
komory. Ako špecifický symbol uveďte rok 2017,
za ktorý platíte členský príspevok. Ďakujeme.

Máme novú posilu
Predstavenstvo komory prijalo na základe výberového konania do pracovného pomeru od 10.
januára 2017 Koordinátora interných projektov,

● "Múdre štvrtky" (viac info)
● Supervízne stretnutia (viac info)

ktorým

sa

stal

Mgr.

Martin

Borecký.

Martin má na starosti prípravu a zabezpečenie
vybraných

aktivít

komory

po

organizačnej

stránke, administráciu Facebookového profilu
komory a web stránky komory a ďalšie aktivity.
Prajeme mu, nech ho práca v komore napĺňa

V prípade potreby sa na nás neváhajte obrátiť

a posúva.

Zapojte sa do výskumu
Máte chuť vyjadriť sa k zákonu o sociálnej práci
a k jeho aplikácii v praxi? Pozývame Vás zapojiť

Slovenská komora sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava
komora@socialnapraca.sk

sa do výskumu pána Matouška s názvom Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona
o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory.
Cieľom výskumu je zosumarizovať reflexie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce k danej problematike. Výsledky výskumu
môžu poslúžiť pre potreby zdokonalenia aktuálne nastaveného systému a zlepšenia podmienok výkonu sociálnej práce. Ďakujeme.

Časopis Listy sociální práce
Koncom roku 2013 začala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ČR s Ministerstvom
práce a sociálnych vecí ČR ako hlavným partne-
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rom a v spolupráci s Kanceláriou ombudsmana
a Spoločnosťou sociálnych pracovníkov ČR vydávať informačný a odborný časopis s názvom Listy sociálnej práce, určený predovšetkým sociálnym pracovníkom. Časopis je teraz
dostupný už aj na Slovensku a záujemcovia si
ho môžu objednať. Ročné predplatné (4 čísla časopisu) stojí 8 € a ďalšie info nájdete aj na tomto
odkaze.
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Vážení členovia, náš prvý tohtoročný newsletter je na konci. Potešíme sa Vašej spätnej väzbe i aktívnej účasti
na jednotlivých projektoch.
V mene Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Vám prajeme veľa úspechov.
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