
Profesní vzdělávání sociálních kurátorů 

         

 
Zápis ze  4. setkání pracovní skupiny pro tvorbu metodické 

příručky 
 
 

Termín: 2.7. 2009 
 
Místo:  zasedací místnost  Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18  
   
 
Přítomní: Táňa Tkadlečková,  Pavel  Pěnkava,  Karel Giampaoli,  Jiří Sejbal, Radim 

Kvasnička,  Petr Antoni 
 
Omluveni: Adolf Polák, 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 na dalším rozpracování následujících kapitol: 
 

▪ Kompetence sociálního kurátora  
▪ Dilemata sociální práce  sociálního kurátora 
▪ Rizika práce sociálního kurátora 
      Vypracuji: všichni 
      Termín: do 9.7. 2009 

 
Způsob spolupráce 
Pracovní skupina se dohodla: 

▪ na doplnění textů ke kapitolám – Kompetence SK, Dilemata sociální práce  soc. 
kurátora  a Rizika práce soc. kurátora. Doplněné texty  budou poslány do 9.6. 2009  P. 
Pěnkavovi, který je zkompletuje a 14. 7. 2009  rozešle všem členům 

 
▪ že v termínu 3.7. do 14.7. 2009 každý člen doplní  zadanou pasáž metodiky a 

zkontroluje zda se jednotlivá témata kontrolované části neopakují v jiných kapitolách 
metodiky. 

 
Vymezení metodické příručky  po Kompetence sociálního kurátora. – R. Kvasnička 
Kompetence sociálních  kurátorů po Dilemata  práce -A. Gojová 
Rizikové situace až po cílové skupiny - P. Pěnkava 
Osoby propuštěné z VTOS – A. Polák 
Osoby  opouštějící ústavní zařízení a osoby propuštěné z léčebných zařízení - T. Tkadlečková 
Osoby bez  přístřeší a  osoby jejíž zájmy a práva jsou ohroženy jinou osobou – P. Antoni 
Doprovodné činnosti sociálního kurátora, včetně sdružování + kompetence metodika a 
jednotlivé  přílohy – K. Giampaoli 

 



Profesní vzdělávání sociálních kurátorů 

         

Opravené pasáže přepošlou členové P. Pěnkavovi, který je zapracuje do jednotného textu. 
Opravenou verzi rozešle 14.7. 2009 všem členům k připomínkování. Připomínky 
jednotlivých členů se zapracují na společném setkání, které se uskuteční 16.7. 2009.   

 
 
Další setkání pracovní skupiny se uskuteční ve čtvrtek 16. července 2009 v 11:00 hod 
v prostorách ÚMČ Praha 1, Oddělení sociální prevence, Karolíny Světlé 7.   
 
Zapsal: 
Radim Kvasnička 


