
Profesní vzdělávání sociálních kurátorů 

         

 
Zápis z  1. setkání pracovní skupiny pro tvorbu metodické 

příručky 
 
 

Termín: 5.5. 2009 
 
Místo: ÚMČ Praha 1, Oddělení sociální prevence, Karolíny Světlé 7, Praha 1   
 
Přítomní: Táňa Tkadlečková,  Jan Matoušek, Pavel  Pěnkava,  Petr Antoni,  Adolf Polák,  Jiří 

Sejbal, Radim Kvasnička  
 
Programové body pracovního setkání: 
 

1) zahájení projektu 
2) složení pracovní skupiny,  organizační záležitosti 
3) vymezeni obsahu  metodické příručky 
4) stanovení způsobu spolupráce 

 
Zahájení projektu  a složení pracovní skupiny  
Účastníci setkání byli seznámení s obsahem projektu, ve kterém  budou působit  na pozicích  
členů pracovní skupiny pro tvorbu metodické příručky.  Pavel Pěnkava  je garantem tvorby 
metodické příručky.  Akademickou obec bude v projektu reprezentovat  Dana Sýkorová. 
 
Složení pracovní skupiny je následující: 
 
Garant pracovní skupiny: Pavel Pěnkava 
Člen pracovní skupiny: Táňa Tkadlečková,  Jan Matoušek,   Petr Antoni,  Adolf Polák,  Jiří 
Sejbal, Radim Kvasnička, Karel  Giampaoli, Dana Sýkorová 
 
 
Vymezení obsahu metodické příručky 
 Členové pracovní skupiny se dohodli na následujícím vymezení  metodické příručky: 

▪ příručka bude navazovat a zároveň rozšiřovat současnou metodiku 
▪ v příručce budou použity  vybrané kapitoly současné metodiky (ponechané kapitoly 

budou aktualizovány) 
▪ příručka bude zpracována  učebnicovou formou s praktickými příklady jednotlivých 

postupů (vzorové kasuistiky, doporučené  způsoby řešení, které budou součásti  
jednotlivých kapitol), tak  aby byla dostatečně ilustrativní i pro začínající sociální 
kurátory 

▪ příručka bude obsahovat slovník odborných výrazů   
▪ příručka zohlední odlišnou velikost obcí, ve kterých  sociální kurátoři působí  
▪ příručka  zahrne kapitolu vzájemné spolupráce soc. kurátorů při řešení společných 

klientů 
▪ příručka bude vycházet  ze členění klientů dle § 2  zákona č. 111/2006 Sb. o hmotné 

nouzi a tento výčet bude doplněn  o kategorii  ostatní okruh klientů (klienti 
nespolupracující, klienti s agresivním jednáním….) 
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Způsob spolupráce 
Pracovní skupina se dohodla, že: 
 
Táňa Tkadlečková  společně s  Karlem  Giampaoli vypracují  podklady pro  okruh osob  
propuštěných  z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody 
Termín: podklady do 21.5. 2009 
 
Jan Matoušek  vypracuje podklady pro okruh osob jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 
činností jiné osoby 
Termín: podklady do  21.5. 2009 
 
Petr Antoni vypracuje podklady pro  okruh osob propuštěných ze školských zařízení pro 
výkon  ústavní či ochranné výchovy  a kapitolu historie sociálních kurátorů 
Termín: podklady do  21.5. 2009 
 
Jiří Sejbal  vypracuje podklady pro okruh osob po ukončení léčby chorobných závislostí 
Termín: podklady do 21.5. 2009 
 
Pavel Pěnkava vypracuje podklady pro  okruh osob bez domova 
Termín bude upřesněn 21.5. 2009 
 
Radim Kvasnička – vypracuje zápis,  zpracuje dohodnutou osnovu metodiky, přepošle text 
současné metodiky 
Termín: 7. 5. 2009 
 
Adolf Polák bude doplňovat a supervidovat texty  z pohledu  metodického vedení MPSV 
Termín: průběžně 
 
Dále se členové pracovní skupiny dohodli, že všichni členové budou průběžně připomínkovat 
a doplňovat texty ostatních členů a aktualizovat použité kapitoly původní metodiky. 

 
Další setkání pracovní skupiny se uskuteční ve čtvrtek 21.5. 2009 v 11:00 hod  
v prostorách sociálních kurátorů ÚMČ Praha 1. 
 
 
Zapsal: 
Radim Kvasnička 


