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Vážení členovia, po mesiaci sa Vám prihovárame opäť. 

Tešíme sa pozitívnej spätnej väzbe na novú formu zasielania informácií o fungovaní komory (prvý newsletter nájdete 

na tomto odkaze) a prikladáme aktuálne info z diania v komore..

 

Oceňovanie soc. pracovníkov 

Predstavenstvo komory na svojom zasadnutí dňa 

23. novembra 2016 schválilo plán aktivít komory na 

rok 2017, ktorého súčasťou je aj podujatie s cieľom 

oceňovania sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce. Aktuálne sa nachádzame vo fáze 

vytvárania konceptu / podmienok oceňovania a 

touto cestou by sme Vás chceli vyzvať k vyjadreniu 

podnetov, názorov a postrehov, ako by sa toto oce-

nenie mohlo volať, podľa akých kritérií by oceňova-

nie malo prebiehať a pod. Kratučký šesťotázkový 

dotazník sa nachádza na tomto odkaze. 

 

Zapojte sa do výskumu 

Opätovne Vás chceme vyzvať k zapojeniu sa do 

avizovaných výskumov. Je to jednoduchý spôsob, 

ako reálne prispieť k podpore zlepšenia situácie 

sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej 

práce na Slovensku. Ďakujeme. 

■ Reflexie soc. pracovníkov k prijatiu zákona o so-

ciálnej práci a zriadeniu profesijnej komory 

■  Profesijná identita soc. pracovníka 

■  Profesijné hodnoty soc. práce v SR 

 

Sociálna práca v zdravotníctve 

V piatok 10. marca 2017 zorganizovala Slovenská 

komora sociálnych pracovníkov a asistentov so-

ciálnej práce pracovné stretnutie. Sociálni pracov-

níci, lekári, psychológovia a zdravotné sestry sa 

spoločne venovali riešeniu problematiky výkonu 

sociálnej práce v zdravotníctve a pracovného zara-

denia sociálnych pracovníkov v rezorte Minister-

stva zdravotníctva Slovenskej republiky. Viac infor-

mácií nájdete na našej web stránke. 

 
 

 

AKTIVITY na marec a apríl 2017 

V rámci aktivít smerujúcich k rozvoju  

soc. práce na Slovensku plánujeme: 

 

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

● Tvorba vízie rozvoja sociálnej práce 2020 

– 2030 

● Preloženie knižných publikácií(viac info) 

 

ZVYŠOVANIE STATUSU SOC. PRÁCE 
● Osvet. kampaň ZDOLAJ VÝZVY (viac info) 

● Oceňovanie sociálnych pracovníkov 

 

VZDELÁVANIE SOC. PRACOVNÍKOV 
● "Múdre štvrtky" (viac info) 

● Supervízne stretnutia (viac info) 

 

 

 

 
 

V prípade potreby sa na nás neváhajte obrátiť. 

 

 

  

 

 

Vážení členovia, druhý tohtoročný newsletter je na konci. Potešíme sa Vašej spätnej väzbe i aktívnej účasti  

na jednotlivých projektoch – sociálny pracovník roka a prieskumy pre zlepšenie situácie sociálnych pracovníkov. 

V mene Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Vám prajeme veľa úspechov. 
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