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O Asociaci
Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) je dobrovolným zapsaným spolkem
sdružujícím vyšší odborné a vysoké školy v ČR, které poskytují vzdělání v oblasti sociální
práce. V roce 2020 ASVSP sdružovala 25 řádných, 1 mimořádného, 6 přidružených a 14
čestných členů.
Základním cílem ASVSP je zvyšování kvality vzdělávání v oboru sociální práce, tím se
snažíme přispět ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České
republice.
Prostředky k dosahování uvedeného cíle jsou Minimální standard vzdělávání v sociální
práci, poskytování konzultací a vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca.
Rozhodující nástroj pro dosahování uvedeného cíle představuje Minimální standard
vzdělávání v sociální práci. Jeho vytváření a inovace, podpora členů při jeho realizaci
a kontrola jeho dodržování na školách, které jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti Asociace.
Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které
poskytuje ASVSP svým členům. Konzultace mají následující cíle:
• napomoci udržení kvality a dalšímu rozvoji oboru v daných (měnících se)
podmínkách,
• podpořit respektování minimálního standardu vzdělávání v sociální práci,
• upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim
zkušenosti jiných (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků
a dalších relevantních subjektů,
• udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce,
• posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj.
Další činností ASVSP, která přímo podporuje naplňování uvedených cílů je vydávání
časopisu Sociální práce/Sociálna práca, který je v současnosti významným profesním
časopisem sociálních pracovníků v České republice a na Slovensku. Časopis je zařazen
do následujících databází:
• Databáze Národní knihovny ČR
• EBSCOhost Research Databases
• ERIH Plus
• Google Scholar (prochází zpracováním zdrojů dat)
• ISSN Portál
• Scopus (od čísel vydaných v roce 2017)
Časopis současně prochází hodnocením pro možné zařazení do databáze Web of Science.
ASVSP spolupracuje s dalšími organizacemi činnými v oblasti sociální práce u nás
i v zahraničí; je členem Evropské asociace škol v sociální práci (EASSW).
Další informace o členech, činnosti a poslání ASVSP jsou součástí webových stránek:
http://www.asvsp.org

3

Členství
V souladu s platnými stanovami ASVSP rozlišuje následující členství.
Řádným členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR zabezpečuje
minimálně tříleté pomaturitní je schopna dostát minimálnímu standardu buď vyššího
odborného, nebo vysokoškolského vzdělávání sociálních pracovníků stanoveného ASVSP.
Řádný člen, který poskytuje vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělávání v sociální práci,
je přijat prostřednictvím školy jako právního subjektu na základě schválení svého studijního
oboru/programu Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto získané členství se vztahuje pouze
na Valnou hromadou schválené studijní obory/programy.
Mimořádným členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR
zabezpečuje vzdělávání v oboru sociální práce, podmínky stanovené pro řádné členství
splňuje pouze částečně, to znamená, že její studijní obor/program až na dílčí nedostatky
odpovídá minimálnímu standardu vzdělávání v sociální práci, aspiruje na dosažení podmínek
řádného členství a má zájem o spolupráci se členy ASVSP. Mimořádný člen, který poskytuje
vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělávání v sociální práci, je přijat prostřednictvím školy
nebo jiné vzdělávací organizace jako právního subjektu na základě schválení svého
studijního oboru/programu Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto získané členství se
vztahuje pouze na Valnou hromadou schválené studijní obory/programy.
Přidruženým členem být vzdělávací instituce, která na území ČR poskytuje vzdělání
v oboru sociální práce, nesplňuje podmínky pro řádné nebo mimořádné členství a má zájem
o spolupráci se členy ASVSP. Přidružený člen, který poskytuje vyšší odborné nebo
vysokoškolské vzdělávání v sociální práci, je přijat prostřednictvím školy nebo jiné vzdělávací
organizace jako právního subjektu na základě schválení svého studijního oboru/programu
Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto získané členství se vztahuje pouze na Valnou
hromadou schválené studijní obory/programy.
Čestným členem ASVSP se může na návrh výkonné rady nebo řádného člena ASVSP
a po schválení Valnou hromadou řádných členů stát fyzická osoba, která se v minulosti
přímo podílela na činnosti ASVSP nebo se jiným způsobem zasloužila o realizaci cílů
ASVSP.

4

Seznam členů
Řádní členové ASVSP:
1. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální
práce, studijní program Sociální práce
Joštova 10, 602 00 Brno
www: https://spsp.fss.muni.cz/pro-uchazece
e-mail: necasova@fss.muni.cz
kontaktní osoba: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
2. Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, studijní obor/program Sociální práce
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava
www: http://fss.osu.cz
e-mail: monika.chrenkova@osu.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
3. Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociální práce
a sociální pedagogika
Jahodová 2800/44, 106 00 Praha 10
www: http://www.vossp.cz
e-mail: skola@vossp.cz, milan.johanis@vossp.cz, monika.havlickova@vossp.cz
kontaktní osoby: Ing. Milan Johanis, Mgr. Monika Havlíčková
pověření zástupci: Ing. Milan Johanis, Mgr. Monika Havlíčková
4. Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, studijní obor
Sociální pedagogika a teologie
Salmovská 8, 120 00 Praha 2
www: http://www.jabok.cz
e-mail: jabok@jabok.cz, ortova@jabok.cz
kontaktní osoba: Mgr. Marie Ortová
pověření zástupci: Mgr. Marie Ortová, Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
5. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, studijní obor Sociální práce a sociální
pedagogika
Evropská 33, 166 23 Praha 6
www: http://www.pedevropska.cz
e-mail: bosakova@pedevropska.cz
kontaktní osoba: PhDr. Alice Bosáková
pověřený zástupce: PhDr. Alice Bosáková
6. Vyšší odborná škola sociální, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika
Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
www: http://www.voss-ova.cz
e-mail: eva.kazdova@voss-ova.cz
kontaktní osoba: Ing. Eva Zátopková
pověřený zástupce: Ing. Eva Zátopková, eva.zatopkova@voss-ova.cz
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7. Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociálně
právní činnost
Opletalova 6, 602 00 Brno
www: http://www.eabrno.cz
e-mail: hana@rxe.cz, netocna@eabrno.cz
kontaktní osoba: Mgr. Hana Netočná
pověřený zástupce: Mgr. Hana Netočná
8. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava, studijní obor Sociální práce
Srázná 21, 586 01 Jihlava
www: http://www.svoss.cz
e-mail: marcela.krivankova@svoss.cz
kontaktní osoba: Mgr. Marcela Křivánková
pověřený zástupce: Mgr. Marcela Křivánková
9. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, studijní obory Charitativní
a sociální práce, Sociální a humanitární práce, Sociální práce
Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
www: http://www.caritas-vos.cz
e-mail: skola@caritas–vos.cz, martin.bednar@caritas–vos.cz
kontaktní osoba: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
10. Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola
Brno, příspěvková organizace, studijní obor Sociální práce
Kotlářská 9, 611 53 Brno
www: http://www.oakobrno.cz
e-mail: petrovicova@oakobrno.cz
kontaktní osoba: Mgr. Věra Petrovičová
pověřený zástupce: Mgr. Lucie Táborská; taborska@oabrno.cz
11. Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná
škola, studijní obor Sociální práce
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4 – Spořilov
www: http://www.eapraha.cz
e-mail: skola@eapraha.cz, rollova@eapraha.cz
kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Rollová
pověřený zástupce: PhDr. Jarmila Rollová
12. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, studijní
program Sociální práce
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
www: http://www.zsf.jcu.cz
e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz
kontaktní osoba: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
pověřený zástupce: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
13. Univerzita Palackého, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Filozofické fakulty, studijní program Sociální práce
Křížkovského 10, 771 41 Olomouc
www: http://www.ksoc.upol.cz
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e-mail: eva.klimentova@upol.cz
kontaktní osoba: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
14. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Ústav sociální práce, studijní
program Sociální práce
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
www: http://www.uhk.cz
e-mail: radka.janebova@uhk.cz
kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
15. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most, studijní obor Sociální
práce a sociální pedagogika
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
www: http://www.vos-sosmost.cz
e-mail: skola@vos-sosmost.cz, rucka@vos-sosmost.cz
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Rucká, DiS.
pověřený zástupce: Mgr. Lenka Rucká, DiS.
16. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, studijní obor
Sociální a charitativní práce
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
www: http://www.tf.jcu.cz
e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz
kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Ehrlichová
pověřený zástupce: Mgr. Magdalena Ehrlichová
17. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, studijní program Sociální práce
Studentská 2, 461 17 Liberec
www: http://www.tul.cz
e-mail: lenka.nadvornikova@tul.cz, katerina.thelenova@tul.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
pověření zástupci: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
18. SPŠE a Vyšší odborná škola Pardubice, studijní obor Sociální práce
Karla IV. 13, 530 02 Pardubice
www: http://www.spse.cz
e-mail: levagabriela@seznam.cz, budina.petr@volny.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina
pověření zástupci: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina
19. Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální,
studijní program Teologická a pastorační činnost
Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
www: http://etspraha.cz
e-mail: Ester.Miffkova@seznam.cz
kontaktní osoba: Mgr. Ester Miffková
pověřený zástupce: Mgr. Ester Miffková
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20. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce CMTF,
studijní obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
www: http://www.kks.upol.cz
e-mail: tmatulay@gmail.com
kontaktní osoba: doc. Tatiana Matulayová
pověřený zástupce: doc. Tatiana Matulayová
21. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra sociální práce FSE, studijní program
Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce
Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem
www: http://fse1.ujep.cz
e-mail: jan.vasat@ujep.cz, pavel.kuchar@ujep.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař
pověření zástupci: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař
22. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, studijní program Zdravotně
sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
www: http://www.upce.cz/fzs/index.html
e-mail: adela.michkova@upce.cz, barbora.faltova@upce.cz
kontaktní osoby: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová
pověření zástupci: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová
23. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, studijní obor Sociální práce
se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje
www: http://www.pvsps.cz
e-mail: jivetaj@centrum.cz
kontaktní osoba: Mgr. Iveta Jelínková
pověřený zástupce: Mgr. Iveta Jelínková
24. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav zdravotnických věd, studijní obor Zdravotně
sociální pracovník
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
www: http://www.utb.cz/fhs/struktura/a
e-mail: kudlova@utb.cz
kontaktní osoby: PhDr. Pavla Kudlová, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Pavla Kudlová Ph.D.
25. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce, studijní obor
Zdravotně sociální pracovník
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www: https://ksp.vspj.cz/o-katedre
e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz
kontaktní osoba: Mgr. Markéta Dubnová, PhD.
pověřený zástupce: Mgr. Markéta Dubnová, PhD.
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Mimořádní členové ASVSP:
1. Univerzita Karlova, Katedra sociální práce Filozofické fakulty, studijní obor Sociální
práce
U kříže, 150 00 Praha 5 – Jinonice
www: http://socp.ff.cuni.cz
e-mail: katerina.samalova@ff.cuni.cz
kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Přidružení členové ASVSP:
1. Ústav veřejné správy a regionální politiky, Slezská universita v Opavě, Fakulta
veřejných politik, studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Veřejná
správa a sociální politika
Hradecká 17, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
e-mail: Miroslav.Pilat@fvp.slu.cz
kontaktní osoba: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
pověřený zástupce: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
2. Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta
veřejných politik v Opavě, studijní program Sociální patologie a prevence
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
e-mail: vladimira.kocourkova@ fvp.slu.cz
kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
3. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o., studijní
obor Sociální práce
Náměstí 5.května 2, 250 88 Čelákovice
www: http://www.mills.cz
e-mail: milada.jandova@seznam.cz, info@mills.cz
kontaktní osoba: Mgr. Milada Jandová
pověřený zástupce: Mgr. Milada Jandová
4. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd
a etiky, studijní obor Sociální a charitativní práce
Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 – Krč
www: http://www.htf.cuni.cz
e-mail: beata.krahulcova@htf.cuni.cz, sylviestretti@seznam.cz
kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
pověřený zástupce: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
5. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, katedra pastorační a sociální
práce, studijní program Pastorační a sociální práce
Černá 9, 115 55 Praha 1
www: http://web.etf.cuni.cz
e-mail: janeckova@etf.cuni.cz
kontaktní osoba: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
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6. Vysoká škola PRIGO, z.ú., studijní program Sociální politika a sociální práce
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
www: www.vs-prigo.cz
e-mail: marie.mackova@prigo.cz
kontaktní osoba: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
pověřený zástupce: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Čestní členové ASVSP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc
Mgr. Jana Dvořáková
Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD
Dr. Eva Kašparová
JUDr. Iva Kernová
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
PhDr. Vladislava Šídlová
Mgr. Dagmar Štýrská
PhDr. Hana Thielová
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D
Mgr. Karla Veselá
Mgr. Libuše Zimmelová

Bývalí čestní členové ASVSP:
•

Eva Titěrová †

10

Aktivity ASVSP v roce 2020
Valné hromady ASVSP
V roce 2020 se v souvislosti s epidemiologickou situací spojenou s nákazou onemocnění
Covid-19 konala pouze jedna Valná hromada (dále VH), a to v online podobě.
Organizátorem podzimní VH v online podobě, prostřednictvím Zoom, byla Katedra
křesťanské
sociální
práce
CMTF,
Univerzity
Palackého
v Olomouci.
Podzimní VH se konala dne 19.11.2020 od 10 do 15 hodiny.
Program jednodenní podzimní VH byl obsáhlý.
T. Matulayová představila Akční plán pro rok 2021. Současně byla představena idea zřízení
odborných komisí dle témat uvedených v Akčním plánu pro rok 2021.
Byla prezentována činnost dvou pracovních skupin k revizi MS Právo (R. Janebová)
a Sociální patologie (J. Rollová).
Vedoucí konzultační skupiny E. Klimentová představila aktualizované složení konzultačních
skupin jednotlivých disciplín MS, které bylo následně schváleno. Tři členské školy požádaly
o členství řádné, a to:
Ústav veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity
v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě (PRIGO VOŠ v Olomouci (bývalá DORKAS). V souvislosti se zásadními
změnami (změna zřizovatele a studijního oboru) u poslední zmiňované školy, má škola
možnost požádat o přidružené členství, následně pak o členství řádné. Tímto se v roce 2020
změnil počet řádných členů ASVSP z 26 na 25.
Ve vztahu k členství T. Matulayová přednesla návrhy na dvě čestná členství
– A. Křišťana a Z. Truhlářové, oba kolegové byli schváleni jako čestní členové ASVSP.
V. Vondrová prezentovala zprávu o časopisu Sociální práce/Sociálna práca a připravované
změny z vztahující se k webovým stránkám časopisu a záměry propagace časopisu.
M. Chrenkovou byly představeny aktualizované Stanovy, které byly následně schváleny.
M. Chrenková dále informovala o aktualizaci webových stránek ASVSP jak z hlediska
struktury, tak obsahu.
Z. Havrdovou byl prezentován projekt Erasmus+ INORP, kde ASVSP figuruje
jako přidružený partner.
T. Matulayová podala informace o
projektu TAČR PROSO, kde ASVPS působí
jako aplikační garant.
D. Ochmannová prezentovala informace o návrzích rozvoje dalšího vzdělávání sociálních
pracovníků v rámci projektu IVOV.
M. Mikulec prezentoval své činnosti jako zástupce ASVSP v oblasti sociálního bydlení
(jako člen odborné komise ASVSP).
Dále byla představena započatá spolupráce s Jednotou pro deinstitucionalizaci, z.s.
J. Zapletalová z Justiční akademie prezentovala aktuální aktivity JA a možnou spolupráci
s ASVSP.
P. Kodymová představila možnou spolupráci v rámci 100. výročí založení Společnosti
sociálních pracovníků.
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Mezidobí mezi Valnými hromadami ASVSP
Mezi valnými hromadami byla ASVSP řízena předsedkyní a výkonnou tajemnicí
ve spolupráci s členkami a členem výkonné rady. Výkonná rada realizovala v mezidobí
valných hromad zasedání elektronická (komunikace prostřednictvím Zoom/Skype
nebo emailová komunikace). Celkem se uskutečnilo 6 zasedání.
Výkonná rada ASVSP se soustředila na několik hlavních témat a činností:
• komunikace s MŠMT a MPSV ve věci organizace pracovní povinnosti studentů,
později zákazu praktické přípravy
• podpora studentů a učitelů při zvládání psychologických dopadů pandemie
• řešení finanční udržitelnosti a funkčnosti redakce časopisu Sociální práce/Sociálna
práca
• zlepšení administrativy ASVSP, řešení personálních otázek
• spolupráce s MPSV, zejména odborem sociálních služeb, sociální práce a sociálního
bydlení
• udržování dialogu a spolupráce s profesními spolky v oblasti sociální práce v ČR
se záměrem zvýšit autonomii a společenský status profese sociální práce
• spolupráce s kanceláří veřejného ochránce práv – konzultace, společné vystoupení
na konferenci Hradecké dny Sociální práce; příprava série seminářů pro kancelář
• navázání spolupráce s Asociací vzdělavatelů v sociální pedagogice
• partnerství a aktivní účast na mezinárodní konferenci Hradecké dny Sociální práce
• aktivní účast na významných tuzemských konferencích zaměřených na téma
profesionalizace a vzdělávání
• jednání s MPSV ve věci vzdělávání v tématu vyhodnocování situace ohroženého
dítěte a praktické přípravy
• zpracování Analýzy systému vzdělávání sociálních pracovníků se zaměřením
na téma deinstitucionalizace sociálních služeb pro MPSV (3 - 6/2020)
Projekty zaměřené na inovaci vzdělávacích standardů:
• ASVSP se spolu s MPSV stala aplikačním partnerem, tj. odběratelem výstupů, projektu
TAČR Profesionalizace sociální práce, který je realizován od března 2018 do února 2021.
Projekt
prozkoumá
proces
profesionalizace
sociální
práce
jako
oboru.
Poskytne přehled o profesi využitelný jak zájemci o studium sociální práce,
tak absolventy tohoto studia. Výstup nazvaný „profesní mapa“ bude veřejně dostupný všem
uživatelům. Ten bude definovat výsledky učení pro vzdělavatele. Tím zvýší efektivitu
přípravy na profesi. Výstupy projektu budou využívány také hodnotiteli vzdělávacích
programů. Zaměstnavatelé navíc získají katalog dobře popsaných pracovních pozic pro
výběr pracovníků. Hlavním řešitelem projektu je FF UK v Praze, partnery projektu jsou FSS
MUNI a CMTF UP v Olomouci.
• ASVSP byla spoluorganizátorem dvou finálních konferencí projektu PROSO, které se
konaly 22. a 24. 9.2020 - prezentace jsou publikovány zde: https://socialniprace.cz/jaky-jestav-profesionalizace-ceske-socialni-prace-tomu-se-venovala-online-konference-projektuprofesionalizace-socialni-prace-v-ceske-republice/.

• Některé vyšší odborné školy jsou zapojené do tříletého projektu financovaného
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Inovace

12

VOV – pedagogicko-sociální oblasti. Projekt je realizován Svatojánskou kolejí –Vyšší
odbornou školou pedagogickou ve spolupráci s finančními partnery Jabokem –Vyšší
odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou,a CARITAS –Vyšší odbornou
školou sociální Olomouc. Záměrem projektu je vytvoření standardu vzdělávání pro obor
sociální práce, sady elektronických učebnic pro minimální standard, sady MOOC (massive
opened online coourse) pro studenty a pedagogy VOŠ, databáze materiálů, revize a
vylepšení systémů hodnocení, praxí a systému dalšího vzdělávání, poskytnutí vize VOV
v oboru.
• Spolupráce se žadateli o projekty TAČR (4. a 5. výzva) - projekty PRAXIS (žadatelé CMTF
UP Olomouc, FF UK Praha, FSS MUNI Brno); projekt podaný UJEP a TUL;, projekt podaný
Jihočeskou univerzitou. ASVSP v těchto projektech figurovala jako aplikační garant.
• Spolupráce - ASVSP jako přidružený partner projektu KA203 INORP Innovation through
reflexivity and participation: Strengthening the education and professionalization of social
work in professional interfaces (řešitel: FHS UK Praha, doc. Havrdová).
Konzultace
V roce 2020 proběhly dvě konzultace, a to na:
Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální, Ostrava-Mariánské Hory,
příspěvková organizace na jaře 2020. Minimální standard je ve všech disciplínách naplněn,
škola obdržela certifikát;
Fakultě zdravotnických studií, Univerzity Pardubice na podzim 2020. Minimální standard
je ve dvou disciplínách naplněn částečně, škola byla vyzvána k nápravě s termínem
do 15.11.2021.
Revize minimálního standardu
V roce 2020 pokračovala v revizi pracovní skupina k MS Sociální patologie pod vedením
J. Rollové. Vzhledem k nereprezentativnímu počtu členů pracovní skupiny došlo k aktualizaci
jejich členů a proběhla debata o pojetí sociální práce. Revize disciplíny MS nebyla ukončena.
Dále pokračovala spolupráce na revizi MS Úvod do právní teorie a praxe
pod koordinací R. Janebové. V rámci této pracovní skupiny došlo k názorovému rozporu
v podobě technického pojetí práva x naplnění kritérií úřednické zkoušky. Byl stanoven další
postup o hlasování o klíčovém směřování MS v oblasti práva.
Vzdělávání
V říjnu 2020 byly realizovány 2 online pracovní setkání (Sdílení zkušeností s výukou praxe
a supervize v době koronavirové, Etický kodex IFSW 2018 ve světle aktuálních
dokumentů upravujících vzdělávání v sociální práci – přesunuto z 5/2020).
Nadále pokračovala Supervizní skupina a Výcvik supervize v sociální práci online
formou.
Proběhla domluva na workshopu s Kanceláří veřejného ochránce práv.
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Časopis Sociální práce/Sociálna práca
Zpráva o stavu časopisu Sociální práce / Sociálna práca v roce 2020
Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku 2002 vydává odborný časopis Sociální práce /
Sociálna práca. Od roku 2017 je spoluvydavatelem Fakulta sociálních studií Ostravské
univerzity v Ostravě.
Posláním časopisu je:
• podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí
prostřednictvím sociální práce,
• podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci praxe sociální práce,
• přispívat k rozvoji sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění vzdělávání
v sociální práci,
• podporovat zájmy poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
V zájmu dosažení těchto cílů bude časopis v rámci obce sociálních pracovníků
a s nimi spolupracujících a pomáhajících pracovníků jiných oborů podporovat:
• postoje, které považují odbornost a lidskost za rovnocenná kritéria kvality sociální
práce,
• postoje, které kladou důraz na propojení teoretického zdůvodnění postupů sociální
práce s její praktickou orientací na problémy klientů a jejich reálné možnosti,
• soudržnost všech, kteří se angažují ve prospěch řešení problémů klientů
prostřednictvím sociální práce,
• otevřenou, odlišnosti chápající, poučenou a věcnou diskusi v rámci obce sociálních
pracovníků, chuť a zájem sociálních pracovníků vidět sebe samé očima jiných.
Ediční plán nastavuje redakční rada, která současně dohlíží na kvalitativní aspekt časopisu.
Redakční rada je složená z předních českých, slovenských a zahraničních odborníků
v oblasti sociální práce a dalších pomáhajících profesí.
V roce 2020 jsme vydali následující čísla:
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020

ERIS Journal – Winter 2020 – Social Work and Empowering Communities
Prevence v sociální práci
Sociální práce ve zdravotnictví
ERIS Journal – Summer 2020 – Social Work with Children
Síťování v sociální práci
Evaluace v sociální práci
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Poděkování:
členům redakční rady a redakci časopisu Sociální práce/Sociálna práca,
členům konzultačních skupin jednotlivých disciplín MS a vedoucí konzultační skupiny,
realizačnímu týmu vzdělávací sekce a lektorům workshopu a výcviků,
koordinátorkám a členům pracovních skupin k revizi MS,
členům kontrolní a revizní komise,
jednotlivým zástupcům/zástupkyním členských škol,
výkonné radě,
ekonomce ASVSP
a
dalším, kteří se podílejí na práci ASVSP…
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Číslo účtu
Název účtu

Rok: 2020

Počátečnístav

Tisk vybraných záznamů

Dne: 03.05.2021

Obraty zaobdobí MD Obraty zaobdobí D

Obraty rozdíl

Koncovýstav

Náklady
501
Materiál
501001
Materiál - provozní
501002
Materiál - majetek

0,00
0,00
0,00

18849,91
14455,70
4394,21

0,00
0,00
0,00

18849,91
14455,70
4394,21

18849,91
14455,70
4394,21

0,00

18849,91

0,00

18849,91

18849,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4078,00
4078,00
346890,25
5565,00
15000,00
64375,00
1200,00
40500,00
158532,27
50334,46
8670,30
2713,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4078,00
4078,00
346890,25
5565,00
15000,00
64375,00
1200,00
40500,00
158532,27
50334,46
8670,30
2713,22

4078,00
4078,00
346890,25
5565,00
15000,00
64375,00
1200,00
40500,00
158532,27
50334,46
8670,30
2713,22

0,00

350968,25

0,00

350968,25

350968,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

698108,00
698108,00
108186,00
108186,00
2057,00
2057,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

698108,00
698108,00
108186,00
108186,00
2057,00
2057,00

698108,00
698108,00
108186,00
108186,00
2057,00
2057,00

0,00

808351,00

0,00

808351,00

808351,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51,40
51,40
-0,69
-0,69
3307,00
3307,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51,40
51,40
-0,69
-0,69
3307,00
3307,00

51,40
51,40
-0,69
-0,69
3307,00
3307,00

0,00

3357,71

0,00

3357,71

3357,71

582
Poskytnuté členské příspěvky
582000
Poskytnuté členské příspěvky

0,00
0,00

2526,50
2526,50

0,00
0,00

2526,50
2526,50

2526,50
2526,50

Poskytnuté příspěvky

0,00

2526,50

0,00

2526,50

2526,50

Náklady celkem

0,00

1184053,37

0,00

1184053,37

1184053,37

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

501334,88
278682,44
115184,67
107467,77

501334,88
278682,44
115184,67
107467,77

501334,88
278682,44
115184,67
107467,77

50x

Spotřebované nákupy

512
Cestovné
512000
Cestovné
518
Služby ostatní
518002
Služby - emaily, doména, web
518004
Služby - daně, účetní poradenství
518005
Služby - korektury ČJ
518006
Služby - korektury AJ
518007
Služby - grafika
518008
Služby - tisk
518009
Služby - distribuce
518010
Služby - Floowie
518011
Služby - různé
51x

Služby

521
Mzdy a odměny z DPP
521000
Mzdy a odměny z DPP
524
Zákonné odvody - zaměstnavatel
524000
Zákonné odvody - zaměstnavatel
527
Zákonné sociální náklady
527000
Zákonné sociální náklady
52x

Osobní náklady

545
Kurzové ztráty
545000
Kurzové ztráty
548
Manka a škody
548000
Manka a škody
549
Bankovní poplatky
549000
Bankovní poplatky
54x

58x

Ostatní náklady

Výnosy
602
Tržby z prodeje služeb
602001
Tržby za inzerci
602003
Tržby za přefakturaci
602007
Tržby z prodeje služeb - různé
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Číslo účtu
Název účtu

Rok: 2020

Počátečnístav

Tisk vybraných záznamů

Dne: 03.05.2021

Obraty zaobdobí MD Obraty zaobdobí D

604
Tržby za prodané zboží
0,00
604001
Tržby za prodej čas. - redakce výtisky
0,00
604002
Tržby za prodej čas. - Send
0,00
604003
Tržby za prodej čas. - SR
0,00
604004
Tržby za prodej čas. - komise
0,00
604005
Tržby za prodej čas. - Floowie
0,00
604006
Tržby za prodej čas. - storno mylné FaV z roku 2019
0,00
604007
Tržby za prodej čas. - elektronické předplatné redakce
0,00

Obraty rozdíl

Koncovýstav

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

462498,40
11248,31
388228,39
97212,96
1000,00
8722,42
-44454,59
540,91

462498,40
11248,31
388228,39
97212,96
1000,00
8722,42
-44454,59
540,91

462498,40
11248,31
388228,39
97212,96
1000,00
8722,42
-44454,59
540,91

0,00

0,00

963833,28

963833,28

963833,28

0,00
0,00

0,00
0,00

9,38
9,38

9,38
9,38

9,38
9,38

0,00

0,00

9,38

9,38

9,38

684
Přijaté členské příspěvky
684000
Přijaté členské příspěvky

0,00
0,00

0,00
0,00

320000,00
320000,00

320000,00
320000,00

320000,00
320000,00

Přijaté příspěvky

0,00

0,00

320000,00

320000,00

320000,00

Výnosy celkem

0,00

1283842,66

1283842,66
99789,29

1283842,66

60x

Tržby za vlastní výkony a za zboží

644
Výnosové úroky
644000
Výnosové úroky
64x

68x

Ostatní výnosy

0,00
Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020
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99789,29

