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Zápis z  2. setkání pracovní skupiny pro tvorbu metodické 

příručky 
 
 

Termín: 21.5. 2009 
 
Místo: ÚMČ Praha 1, Oddělení sociální prevence, Karolíny Světlé 7, Praha 1   
 
Přítomní: Táňa Tkadlečková,  Pavel  Pěnkava,  Karel Giampaoli,  Adolf Polák,  Jiří Sejbal, 

Radim Kvasnička  
 
Omluveni: Jan Matoušek, Petr Antoni, Alice Gojová 
 
Programové body pracovního setkání: 
 

1) doplnění osnovy a obsahu metodiky 
2) organizační záležitosti  
3) stanovení způsobu spolupráce 
4) připomínkování obsahu vzdělávacího programu 

 
  
Doplnění osnovy a obsahu metodické příručky 
 Členové pracovní skupiny se dohodli na následujících bodech: 

▪ v příručce  bude používán výraz „klient“, nikoliv uživatel služby, případně  uvedena 
konkrétní cílová skupina (osoby z výkonu trestu, osoby bez domova, atd.)  

 
▪ příručka bude psaná ve třetí osobě jednotného čísla (sociální kurátor  provede…), 

poznámky v textu budou uvedeny v odkazech pod čarou, případné grafy budou 
černobílé (využívat různé druhy šrafování grafových sloupců), odkazy na použitou 
literaturu budou v následující podobě: př.  v textu - (Hartl, 1997); v seznamu literatury 
- HARTL, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: SLON, 1997. ISBN 80-85850-45-1. 
 

▪ v kapitole o cílové skupině a legislativě nebude zákonný výčet cílové skupiny dále 
podrobněji definován, ale zdůrazní se, že se jedná „zejména“,nebo „především“ o 
tyto cílové skupiny klientů   

 
▪ kapitola Postavení sociálního kurátora v organizaci bude zahrnovat problematiku 

kumulovaných funkcí, možností zapojení do pracovních skupin a komunitního 
plánování, doporučení supervize, medializace práce, atd. 
Vypracuje: Pavel Pěnkava 
Termín: do 4.6. 2009 
 

▪ kapitola Základní práce s klientem, bude obsahovat pouze základní metody a obecné 
postupy, které se dají využít při práci s jakoukoliv cílovou skupinou soc. kurátora; 
podrobné postupy budou obsažené v částech, které se věnují konkrétním cílovým 
skupinám  
Vypracuje: Alice Gojová 
Termín: do 4.6. 2009 
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▪ v obecné části příručky bude uvedena problematika – ukončení práce s klientem  - 

standardní způsoby ukončení; v rámci dilemat práce soc. kurátora  bude uvedeno jak 
ukončit práci s klientem, který je soustavně agresivní, případně pod vlivem omamných 
látek (dilema soc. pracovník, který může ukončit spolupráci  x úředník, který musí 
spolupracovat se žadatelem)  
 

▪  ze současného textu metodiky bude odstraněn výraz „sociální kurátor pověřený 
výkonem koordinační činnosti“, aktuálně existuje pouze sociální kurátor, který má na 
starosti rovněž koordinační činnost 

 
▪ část  Etika v práci sociálního kurátora bude obsahovat etický kodex soc. pracovníků a 

dilemata práce soc. kurátorů 
 

▪ metodika bude obsahovat kapitolu Doprovodné aktivity sociálního kurátora, ve které 
bude zahrnuto profesní sdružování soc. kurátorů – sekce soc. kurátorů, využití 
informačního portálu 
Vypracuje: Pavel Pěnkava 
Termín: 4.6. 2009 

 
▪ při popisu práce  s konkrétní cílovou skupinou se  bude vycházet z následující osnovy:   

 
▪ Popis cílové skupiny  (stručné vymezení, případně definice) 
▪ Popis situace cílové skupiny (základní znaky, příčiny jejich situace)  
▪ Specifika cílové skupiny (odlišnosti) 

 Specifika práce s cílovou skupinou (na co je potřeba zaměřit 
pozornost při práci s cil. sk., např. počít s malou počáteční motivací, 
odmítáním spolupráce, atd.) 

 Typické  úkony při práci s cílovou skupinou (podrobně rozpracovat a 
uvést  na příkladech) 

 Spolupracující subjekty a způsoby spolupráce (kdo spolupracuje, a 
co konkrétně dělá, jak spolupráce konkrétně vypadá) 

 Rizika  (co by mohlo zmařit úspěšnost práce u cílové skupiny)   
 Metody hodnocení poskytnuté služby (jaké otázky si kurátor může 

položit aby zjistil zda odvedl dobrou práci) 
 
Způsob spolupráce 
Pracovní skupina se dohodla, že: 

▪ jednotlivé texty k cílovým skupinám  budou poslány do 4.6. 2009  P. Pěnkavovi, který 
je zkompletuje a 6. 6. 2009  rozešle všem členům, tak aby je mohli do 15. 6. 2009 
připomínkovat; připomínky se pak budou společně zapracovávat na následujícím 
setkání 

▪ do 20 července 2009 budou dodány k metodice veškeré podklady, tak aby se do 30. 
července 2009 stihla vytvořit  pracovní verze metodiky 

 
 
Připomínkování obsahu  vzdělávacího programu 
Pracovní skupina upravila obsah vzdělávacího programu a dále se dohodla, že do 29.5. 2009 
doplní do zaslaného návrhu:  

▪ další moduly 
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▪ u  všech modulů budou blíže specifikována jednotlivé témata   
▪ doporučí konkrétní lektory 

Vzdělávací moduly budou koncipovány, tak aby při samotném vzdělávání byl dostatečný  
prostor pro diskusi  s účastníky  a výměně jejich zkušeností. Rozsah  podpůrných studijních 
textů se bude odvíjet od obsahu konkrétního modulu, ale měl by být stručný (cca do 25 str.)  
Vypracuje: všichni členové doplní a opřipominkují zaslaný návrh 
Termín: do 29.5. 2009 
 
Další setkání pracovní skupiny se uskuteční v úterý 16. června 2009 v 11:00 hod  
v zasedačce MPSV ((Podskalská 19, Praha 2, 2. patro)  
 
Zapsal: 
Radim Kvasnička 


