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Zápis ze  3. setkání pracovní skupiny pro tvorbu metodické 

příručky 
 
 

Termín: 16.6. 2009 
 
Místo:  zasedací místnost MPSV, Podskalská 19,  Praha 2 
   
 
Přítomní: Táňa Tkadlečková,  Pavel  Pěnkava,  Karel Giampaoli,  Adolf Polák,  Jiří Sejbal, 

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

1) připomínkování obsahu metodické příručky 
2) stanovení dalšího způsobu spolupráce 

 
  
Připomínkování obsahu metodické příručky 
 Členové pracovní skupiny se dohodli, že: 

▪ rozpracují a doplní kapitolu Kompetence sociálního kurátora a tuto kapitolu dají do  
souladu s kapitolou Pracovní náplň  SK 
Vypracuji: všichni 
Termín: do 29.6. 2009 
 

▪ vypracují kapitolu Dilemata sociální práce  sociálního kurátora, jednotlivé dilemata 
budou vycházet z konkrétní práce s cíl. Skupinou 
Vypracuji: všichni 
Termín: do 29.6. 2009 
 

▪ vypracují kapitolu Rizika práce sociálního kurátora  
Vypracuji: všichni 
Termín: do 29.6. 2009 

 
▪  kapitola Postavení sociálního kurátora v organizaci bude doplněna o doporučení 

nekumulovat jednotlivé funkce  
Vypracuje: Pavel Penkava  
 

▪ kapitola Metody práce  sociálního kurátora  bude doplněna o  konkrétní příklady a 
další  metody, které kurátor může použít  
Vypracuje: Alice Gojová / Pavel Pěnkava  

 
▪ kapitola Socioterapie bude upravena do podoby popisu metody  a bude včleněna do 

kapitoly  Metody práce sociálního kurátora, podrobně bude rozpracována v příloze 
v rámci příkladu dobré praxe 
Vypracuje: Pavel Pěnkava 
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▪ mezi přílohy metodické příručky bude zařazena metodika spolupráce se zdrav. 
zařízeními  
Vypracuje: Petr Antoni 
 

 
▪ mezi přílohy metodické příručky bude zařazena metodika vyplňování statistického 

výkazu doplněna o statistický výkaz 
Vypracuje: Karel Giampaoli 

 
▪ kapitola Etika sociální práce SK bude opatřena úvodem a bude zahrnovat etický kodex 

soc. pracovníků 
Vypracuje: Radim Kvasnička 
 

 
Způsob spolupráce 
Pracovní skupina se dohodla, že: 

▪ doplněné texty k cílovým skupinám  budou poslány do 22.6. 2009  P. Pěnkavovi, 
který je zkompletuje a 25. 6. 2009  rozešle všem členům 

▪ v termínu 25. 6. až 29.6. 2009 vypracuje texty ke kapitolám: Kompetence sociálního 
kurátora, Náplň práce sociálního kurátora, Dilemata v práci sociálního kurátora, 
Rizikové situace v práci sociálního kurátora a ty přepošle P. Pěnkavovi, tak aby je 
mohli všichni členové připomínkovat na společném setkání, které se uskuteční 2.7. 
2009 v 11:00 hod (místo setkání bude upřesněno)  

 
 
Další setkání pracovní skupiny se uskuteční v úterý 2. července 2009 v 11:00 hod (místo 
setkání bude upřesněno) 
 
Zapsal: 
Radim Kvasnička 


