
Profesní vzdělávání sociálních kurátorů

Jedná se o nadregionální projekt, který je zaměřen na celo-
národní profesní vzdělávání specifické skupiny sociálních 
pracovníků – sociálních kurátorů působících na jednotlivých 
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kde poskytují 
pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo oso-
bám sociálně vyloučeným. 
Cílem projektu je systematizace a zkvalitnění práce sociálních 
kurátorů. Projekt usiluje o prohloubení a rozšíření odborných 
kompetencí sociálních kurátorů a o zavedení jednotlivých 
standardů jejich práce, a to především v oblasti přímé práce 
s klientem. 

Dílčími cíli jsou: 
1.  Vytvořit metodickou příručku pro sociální kurátory zaměře-

nou na přímou práci s uživateli služeb. 
2.  Vytvořit a akreditovat odborný specializační vzdělávací pro-

gram pro sociální kurátory. 
3. Vyškolit sociální kurátory. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociální-
ho fondu zprostředkovaným Operačním programem Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Řešitelem projektu je Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta 
sociálních studií, centrum pro podporu projektů. Partnerem 
projektu je Společnost sociálních pracovníků ČR, sekce soci-
álních kurátorů.

Informace o projektu naleznete na webových stránkách projektu: 
http://projekty.osu.cz/sockur/

Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií, 
centrum pro podporu projektů 

Ostravská univerzita je významnou vzdělávací, vědeckou, vý-
zkumnou, vývojovou a uměleckou institucí. Poskytuje vysoko-
školské vzdělání na Filozofické, Pedagogické, Přírodovědecké, 
Fakultě zdravotnických studií, Fakultě umění a na Fakultě soci-
álních studií. Uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské 
studijní programy a v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Současně zabez-
pečuje na jednotlivých fakultách realizaci programů celoživot-
ního vzdělávání. 

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity má v oblasti 
celoživotního vzdělávání zkušenosti s celonárodním vzdělává-
ním sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, 
terénních sociálních pracovníků, koordinátorů pro národnost-
ní menšiny, metodiků sociální prevence a sociálních kurátorů. 

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity mimo svůj hlavní 
cíl, kterým je umožnit zájemcům studium společenskovědních, 
zvláště sociálních věd, rovněž působí jako základna celoživot-
ního vzdělávání sociálních pracovníků a poskytuje kvalifikační 
kurzy pro pracovníky v sociálních službách. 

Součástí Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity je 
i Centrum pro podporu projektů, které se zejména zaměřuje 
na přípravu a realizaci národních projektů týkajících se další-
ho profesního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách, a to především prostřednictvím kurzů 
a seminářů prezenčního charakteru. 
 

Sekce sociálních kurátorů při Společnosti 
sociálních pracovníků ČR

Sekce sociálních kurátorů při Společnosti sociálních pracovní-
ků ČR1 je profesním sdružením zaměřeným na zvyšování od-
borné úrovně agendy sociálního kurátora. Usiluje o jednotné 
vedení v oblasti odborného setkávání, zastupování na veřej-
nosti a některého druhu vzdělávání sociálních kurátorů.

Sekce sociálních kurátorů při Společnosti sociálních pracovní-
ků ČR byla založena v roce 2004. Za dobu existence zorgani-
zovala nebo spoluorganizovala celou řadu odborných setkání, 
která přispěla nebo přispívají k profesnímu rozvoji práce soci-
álního kurátora. Podílela se na přípravě podkladů pro poslanec-
ký návrh na doplnění Věcného závěru zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, podílí se na pracovních materiálech, 
výzkumných projektech a další odborné spolupráci s institu-
cemi a organizacemi působícími v oblasti sociálních služeb. 
Spolupracovala s IKSP na dotazování zaměřeného na zjišťování 
spolupráce mezi SK a PMS ČR.

Mimo výše zmíněné aktivity se Sekce sociálních kurátorů při 
Společnosti sociálních pracovníků ČR snaží spoluvytvářet 
a prohlubovat profesní kulturu (souhrn postojů a hodnot dané 
profese), profesní identitu (sounáležitost a ztotožnění se s prací 
sociálního kurátora) a profesní etiku (dodržování etického ko-
dexu sociálních pracovníků a etiku práce sociálního kurátora.

Poslání Sekce sociálních kurátorů
1. zajišťovat každoroční odborné konference sociálních kurátorů 
2.  organizovat nebo spoluorganizovat pracovní setkání se spolu-

pracujícími organizacemi 
3.  zajišťovat nebo se podílet na odborném vzdělávání sociálních 

kurátorů 
4. reprezentovat zájmy a prezentovat názory sociálních kurátorů 

V roce 2009 se jako partner Ostravské univerzity v Ostravě  
SSK v rámci SSP ČR podílí na vzdělávacím projektu sociálních 
kurátorů. 

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ
2009 - 2011

1 Společnost sociálních pracovníků České Repub-
liky je dobrovolnou odbornou organizací sdru-
žující členy, kteří se aktivně podílejí na rozvoji 
sociální práce.  Společnost byla založena v roce 
1990 a navázala na tradici Společnosti sociálních 
pracovníků působící na území České republiky 
od roku 1921.
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•  Specifika sociální práce s osobami bez  
přístřeší

• Dilemata v práci sociálního kurátora

• Vězeňství

•  Ukotvení práce sociálního kurátora  
v oblasti legislativy

• Práce s lidmi s extrémním zadlužením

• Psychiatrické minimum

• Práce se závislými klienty

•  Terénní sociální práce a její využití  
v práci sociálních kurátorů

• Problematika hraničních klientů

•  Využití současných metod sociální práce  
v práci sociálních kurátorů 

• Zdravotní rizika

• Krizová intervence


