
 

Milí absolventi, studenti, přátelé katedry a ostatní čtenáři!  

Ještě než se necháme unášet letním rytmem volna a oddechu, dostává se vám do 

rukou třetí číslo Zpravodaje, které přináší informace zejména z již uskutečněných 

akcí v uplynulém půlroce. Přejeme příjemné čtení a za celý pracovní tým katedry a 

organizační tým Spolku a čaSOCPisu přejeme příjemný čas letních prázdnin, dovole-

ných a spoustu nových zážitků. 

Zpravodaj Spolku absolventů, studentů a přátel katedry sociální práce 

červen/2022  

čaSOCPis 
Nejdůležitější body: 

• Setkání v HYB4 

• Absolventi v praxi 

• Zahraniční inspirace 

• Konference v Parlamentu ČR 

Pomyslný trojlístek dlouho vyhlížených událostí sezóny uzavřelo setkání členů Spolku absolven-

tů, studentů a přátel Katedry sociální práce FF UK, které se uskutečnilo v polovině května 

v prostorách Divadelního sálu v Hybernské 4. O úspěchu akce svědčí účast 60 absolventů, z 

čehož jsme měli velkou radost. 

Na příchozí čekala panelová diskuze s našimi absolventy o jejich profesních drahách stejně jako 

představení aktuálního dění na katedře a bohatá diskuze o očekáváních od další spolupráce 

mezi katedrou a absolventy. To celé bylo zarámované do milého mezilidského setkávání, vzpo-

mínání, vřelých rozhovorů a objetí. Dalším krokem na společné cestě je probíhající sběr dat o 

možných činnostech Spolku.  

První setkání Spolku absolventů, studentů a přátel Katedry  

sociální práce FF UK  



Spolek absolventů, studentů a přátel katedry sociální práce KSP FF UK 

V polovině loňského roku 

začal pod neziskovou orga-

nizací Fokus Praha, z.ú. 

fungovat nový program 

pro mladé lidi s názvem 

„dostuduj.fit“. Metodicky 

se jedná o službu podporo-

vaného vzdělávání. Mladí 

lidé se v průběhu studia 

mohou potkat s různými 

epizodami v oblasti duševního zdraví.  A nemusí jít vždy o 

vážné duševní onemocnění, ale třeba i o momentální psy-

chickou krizi. Často dochází k ukončení studia a jejich život-

ní cesta pak velmi strmě vede k cestě chronického pacienta 

psychiatrického systému, kde se v našich podmínkách stále 

ještě nedá hovořit o kvalitním životě, o který by člověk stál.  

Proto se je snažíme podpořit v jejich přípravě na budoucí 

povolání, dokončení studia  a nalezení svého plnohodnot-

ného místa ve společnosti. 

Myšlenka tohoto programu se sešla ze dvou pramenů.  

Fokus Praha už od roku 2005 realizuje u nás vůbec první 

preventivní a destigmatizační program, který se věnuje péči 

o duševní zdraví. Jeho název je Blázníš? No a!, vznikl 

v Německu a dnes je u nás rozšířen do všech krajů ČR. I 

když program, který je určen především pro středoškoláky, 

vždy na škole krásně zafungoval, často jsme viděli velký 

nedostatek v tom, že studentům, kteří by to potřebovali, 

nemůžeme nabídnout žádnou další návaznou službu 

v podobě dlouhodobější podpory během studia. 

Z druhé strany Fokus Praha nabízí také různé služby v oblas-

Absolventi v praxi 

ti pracovního uplatnění. Zde zase bylo zcela jasné, že řada 

našich klientů narážela právě na nedokončené vzdělání a 

přípravu pro trh práce, které z důvodu svého zdravotního 

stavu přerušili a nikdy nedokončili.  

V našem programu dostuduj.fit (název odkazuje také přímo 

na naše webové stránky) mohou čerpat podporu jak stu-

denti, tak jejich pedagogové. Nabízíme například nejen kon-

zultace pro studenty, pedagogy a rodinné příslušníky zamě-

řené na problematiku studia a duševního zdraví, ale také 

dlouhodobé provázení procesem studia, podporu při orien-

taci v systému studia, v možnostech podpůrných opatření a 

pomoc s jejich využitím, doprovod a podporu během zkou-

šek. Z oblasti psychologického poradenství máme podpůr-

nou skupinu, DBT skupinu a individuální psychologické po-

radenství. Studentům pomáháme i s orientací a se zpro-

středkováním dalších návazných služeb nejen z oblasti péče 

o duševní zdraví, podporujeme je v komunikaci s rodinou a 

blízkými, s pedagogy a dalšími odborníky. Důležitá se ukazu-

je i snadno přístupná studovna v centru Prahy. 

Poslechněte si podcast radia Wave, kam jsme byli pozváni 

do pořadu Diagnóza F. Ten se věnuje právě podpoře dušev-

ního zdraví.  

V tuto chvíli je program financován z ESF OPZ číslo projektu 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017191  

 

Radka Votavová, Fokus Praha 

telé služeb čelí, následně také s možnými teoriemi a meto-

dami, pomocí kterých se s danou cílovou skupinou pracuje.  

V praktické části byly účastníkům představeny některé or-

ganizace pro oběti domácího násilí a kazuistika, na které si 

účastníci vyzkoušeli přímou práci s klientem.  

Akce byla přijata s velkým nadšením a my již přemýšlíme o 

tom, jakému tématu věnujeme tu další.  

Koncem května se pod vedením naší doktorandky Ester Po-

láčkové uskutečnila historicky první kazuistická konference, 

která byla věnována tématu domácího násilí. Jejím účelem 

bylo hlouběji studenty s touto problematikou seznámit a 

poskytnout jim možnost vhlédnout do systému podpory pro 

oběti domácího násilí v ČR. 

Program byl sestaven ze dvou částí – teoretické a praktické. 

V teoretické se účastníci seznámili se základním právním 

rámcem, systémem služeb a překážkami, kterým poskytova-

Kazuistická konference 

https://wave.rozhlas.cz/tlak-doby-prilis-mnoho-moznosti-a-nejistota-v-rodine-mezi-mladymi-pribyva-8755486
https://wave.rozhlas.cz/tlak-doby-prilis-mnoho-moznosti-a-nejistota-v-rodine-mezi-mladymi-pribyva-8755486


Projekt „3S-Skilled-Specialized-Social workers“, který od roku 

2020 naše katedra odborně zajišťuje a realizuje spolu 

s pracovišti sociální práce na univerzitách v Olomouci a Hrad-

ci Králové, úspěšně pokračuje. První týden v červnu se díky 

němu uskutečnila zahraniční cesta, jejímž cílem bylo sezná-

mit se se vzdělávacími programy sociální práce specializační-

ho typu a se systémy praktické výuky. Navštívili jsme Univer-

zitu aplikovaných věd Joanneum v rakouském Grazu a 

Fakultu sociální práce na Ljubljanské univerzitě ve Slovinsku.  

Měli jsme možnost v přátelské atmosféře strávit společný 

pracovní čas jak s vedením tamních kateder, tak se zástupci  

studentů a poskytovatelů praxí.  S oběma vysokými školami 

máme v plánu uzavřít spolupráci ve formě Erasmus +. Již byli 

kontaktováni pověření pracovníci  zahraničního oddělení .  

Byly nám představeny studijní plny jednotlivých modulů stu-

dia, včetně specializací a rozsahu praxe, která násobně přesa-

huje svým rozsahem praxi v rámci studia na KSP FF UK. Inspi-

rativní pro tým bylo i zaměření  řady kurzů, jedná se napří-

klad o: Digital Social Work, Biographical Social Work, Profes-

sional Identity aj.  

Z poskytovatelů praxí pro studenty a služeb pro cílové skupi-

ny jsme navštívili: 

• Jugend streetwork Graz 

• OSPOD Graz 

• Cona Fužine/Lublaň - komunitní centrum pro mládež 

• Domov pro seniory/Fužine, Lublaň 

 

čaSOCPis 

Spolek absolventů, studentů a přátel katedry sociální práce 

Katedra sociální práce FFUK 

Na Příkopě 29, 110 00 Praha 1  

E: spolek.SOCP@ff.cuni.cz  

Jsme u konce obnoveného třetího čísla čaSOCPisu. Chtěli bychom vás tímto podpořit, abyste se zapojili se svými příspěvky a 

nápady do jeho obsahu. Sdílejte s námi vaše dobré nápady, výsledky své práce, videa a tipy na zajímavé události a akce, které 

realizujete. Budeme se těšit na milá shledání v  rámci Spolku, do něhož se můžete registrovat na webu katedry.  

Je nás už 217! 

 Jsme na webu https://ksocp.ff.cuni.cz/

cs/spolek-absolventu/   

 Projekt  

„3S-Skilled-Specialized-Social workers“  

Konference Perspektivy sociální práce v Parlamentu ČR 

Po dlouhých pandemických dvou letech jsme se na začátku 

dubna konečně dočkali realizace prezenční konference pod 

názvem Perspektivy sociální práce. Síly pro tento účel spoji-

la naše katedra s Profesní komorou sociálních pra-

covníků a o záštitu nad akcí požádala Výbor pro soci-

ální politiku Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR.  

Konference byla postavena na kombinaci příspěvků a 

panelových diskusí s výrazným zastoupením zahra-

ničních hostů. Zvláštní pozornost byla věnována kri-

tické reflexi stávající podoby oboru, novým směrům 

a pojetím sociální práce, proměnám oborového 

vzdělávání, roli střešních organizací a dalším aktuál-

ním tématům.  

Akce se setkala s velkým ohlasem všech účastníků a jakkoli 

byla její příprava náročná, rádi bychom ji do budoucna peri-

odicky opakovali.  

mailto:spolek.SOCP@ff.cuni.cz
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/

