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Sociální péče
Školní rok 2020 / 2021
1. Sociální práce a její vývoj
Základní terminologie – sociální, sociální práce, sociální péče, sociální klient. Historické počátky sociální práce.
2. Sociální politika
Blahobyt a chudoba. Hmotná nouze. Životní a existenční minimum. Podstata Welfare State System.
Sociální politika a její principy. Typy sociální politiky.
3. Demografie
Pojem demografie. Prameny demografických dat. Demografická struktura obyvatelstva. Demografické
události. Populace, populační klima. Populační politika. Populační vývoj v ČR.
4. Osobnost sociálního pracovníka
Osobnostní a kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka. Syndrom vyhoření. Výcvik a supervize u
pomáhajících profesí.
5. Základní etapy sociální práce
Základní etapy sociální práce. Role sociálního pracovníka.
6. Etika sociální práce
Etický kodex sociálních pracovníků ČR. Základní etické problémy. Vztah sociálního pracovníka a klienta. Komunikace v sociální práci. Rizikové typy klientů a specifika práce s nimi.
7. Formy a metody péče o rodinu I.
Vznik a zánik manželství. Rodičovská odpovědnost. Vyživovací povinnost. Formy pomoci rodinám
s dětmi. Instituce v péči o rodinu.
8. Formy a metody péče o rodinu II.
Rodina a její funkce. Typy rodin. Neúplná rodina. Náhradní rodinná péče – poručenství, osvojení, pěstounská péče. Ústavní výchova. Domy na půli cesty.
9. Formy a metody péče o děti a mládež
Delikvence. Vandalismus. Asociální a antisociální chování. Trestní odpovědnost. Charakteristika dětí a
mládeže s výchovnými problémy. Sociální kurátor pro mládež. SVP. Ústavní a ochranná výchova. Sociální byty. Pomoc dobrovolníků.
10. Formy a metody péče o seniory
Biologická, psychologická a sociální charakteristika skupiny. Možnosti péče o seniory (péče rodiny,
ústavní péče). Adaptace na domov pro seniory. Problematika stárnutí populace. Specifika komunikace
se seniory.
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11. Formy a metody péče o osoby se zdravotním postižením
Typy postižení. Speciální pedagogika a její obory. Socializace. Invalidita. Soběstačnost. Sebeobsluha.
Možnosti péče o osoby se zdravotním postižením (péče rodiny, ústavní péče). Ergodiagnostika. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením.
12. Práce s lidmi závislými na alkoholu
Alkohol a jeho účinky na organismus. Základní terminologie. Závislost na alkoholu a její důsledky.
Trestné činy související s alkoholismem. Zdravotní a sociální péče o osoby závislé na alkoholu. Možnosti prevence.
13. Práce s lidmi s drogovou závislostí
Druhy návykových látek. Medicínská, psychologická a sociální problematika závislosti. Abstinenční
syndrom. Trestné činy související s toxikománií. Harm Reduction. Zdravotní a sociální péče o závislé
osoby. Terénní sociální práce. Možnosti prevence.
14. Systém sociálního zabezpečení
Sociální zabezpečení a jeho systematika (sociální pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné
nouzi).
15. Politika zaměstnanosti
Nezaměstnanost (typy, příčiny, důsledky). Státní politika zaměstnanosti. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Pasivní politika zaměstnanosti.
16. Právo a jeho vznik
Právo. Vznik práva. Prameny práva. Právní kultury. Faktory ovlivňující dodržování práva ve společnosti.
Právní odvětví.
17. Právní normy
Definice, druhy a struktura právních norem. Působnost právních norem. Platnost a účinnost. Právo veřejné a soukromé.
18. Právní vztahy
Právní vztahy. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. Právní skutečnosti. Druhy právních jednání.
Smlouvy.
19. Základní lidská práva
Ústavní právo. Ústava ČR. Listina základních práv a svobod. Úmluva o právech dítěte. Právní řád ČR.
20. Občanské právo I.
Občanské právo a jeho prameny. Věcná práva – vlastnictví, ochrana vlastnického práva, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí.
21. Občanské právo II.
Odpovědnost za škodu – škoda, obecná a zvláštní odpovědnost za škodu. Způsob náhrady škody. Dědické právo.
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