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 1. Základní pojmy v sociální péči, zákon o sociálních službách
teze: základní pojmy (sociální péče, sociální pomoc, sociální událost, sociální klient), sociální péče
dle skupin obyvatelstva, zákon o sociálních službách, sociální služby, formy a druhy sociálních služeb
 2. Sociální zabezpečení
teze: tři pilíře sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc),
instituce podílející se na organizaci sociálního zabezpečení
 3. Sociální pojištění
teze: důchodové a nemocenské pojištění, 2 pilíře v důchodovém pojištění, sociální události řešené
dávkami sociálního pojištění
 4. Státní sociální podpora, sociální práva
teze: sociální události řešené dávkami SSP, rozhodné období, dávky závislé a nezávislé na příjmu
osob, instituce v systému SSP, životní minimum, charakteristika sociálních práv
 5. Sociální pomoc
teze: pomoc v hmotné nouzi, pomoc osobám těžce zdravotně postiženým (příspěvek na mobilitu, na
zvláštní pomůcku a průkaz OZP), příspěvek na péči, životní a existenční minimum
 6. Práce v sociálních službách
teze: podmínky a zásady poskytování sociálních služeb, nové trendy a směry v poskytování sociálních
služeb, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník, supervize, syndrom vyhoření
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 7. Sociální péče o rodinu s funkčními problémy
teze: funkce rodiny, posuzování funkčnosti rodin, rodiny (funkční, problémové, dysfunkční,
afunkční, multiproblémové), sociální péče o tyto rodiny, možnosti prevence, základní přístupy k práci
s těmito rodinami, organizace v Chrudimi a okolí zabývající se touto problematikou
 8. Sociální péče o rodinu v rozvodu a po rozvodu
teze: rozvod, druhy rozvodu, úprava péče o dítě, rodičovská zodpovědnost, problematika neúplných
a doplněných rodin, problematika domácího násilí
 9. Sociální péče a CAN SYNDROM
teze: syndrom CAN (definice, formy, rizikové dítě – dospělý - situace), prevence a terapie CAN,
intervence CAN, sociálně právní ochrana dětí, cílové skupiny SPOD, orgány SPOD, činnosti SPOD
 10. Sociální péče o děti s problémovým chováním
teze: disociální, asociální a antisociální chování, instituce zaměřené na práci s těmito dětmi, ústavní
a ochranná výchova, sociální služby určené těmto dětem, organizace poskytující sociální služby
v Chrudimi a okolí, programy sociální prevence, kurátor pro mládež, problematika resilience
 11. Sociální péče o děti s postižením
teze: základní pojmy, druhy postižení, sociální služby pro tyto děti a jejich rodiny, ústavní péče o děti
s postižením, instituce zaměřené na práci s těmito dětmi a jejich rodinami v Chrudimi a okolí, dávky
sociálního zabezpečení pro děti s postižením, integrace dětí s postižením do společnosti
 12. Náhradní rodinná péče
teze: formy NRP, nové trendy v NRP, péče o děti v institucionální péči, typy zařízení, rizika této péče,
integrace těchto dětí do života, instituce zabývající se danou problematikou v Chrudimi a okolí,
zákonné dávky
 13. Sociální péče o seniory
teze: základní pojmy (stárnutí, stáří), změny provázející seniory, demografické údaje seniorů, naděje
dožití, sociální aspekty stárnutí, senior v rodině, sociální zabezpečení seniorů, instituce sociálního
zabezpečení seniorů (ČSSZ, OSSZ), sociální služby určené seniorům
 14. Sociální péče o seniory s poruchou soběstačnosti
teze: provázanost zdravotní a sociální péče, rodinná péče a její stupně, metody péče o seniory,
sociální zabezpečení seniorů, služby určené seniorům, kompenzační pomůcky
 15. Sociální péče o umírající klienty, jejich rodiny a pozůstalé
teze: základní pojmy, paliativní péče, hospicová péče, péče o pozůstalé, sociální zabezpečení, sociální
služby
 16. Sociální péče o OZP
teze: základní pojmy, vliv postižení na sociální status, pracovní uplatnění, integrace zdravotně
postižených do společnosti, invalidní důchod, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené, OZP
a hmotná nouze, kompenzační pomůcky
 17. Sociální péče o OZP se smyslovým postižením
teze: základní pojmy a rozdělení, specifika péče o tyto skupiny, kompenzační pomůcky, sociální
služby a sociální dávky, možnosti integrace
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 18. Sociální péče o OZP s tělesným a mentálním postižením
teze: základní pojmy a rozdělení, specifika péče o tyto skupiny, kompenzační pomůcky, sociální
služby a sociální dávky, možnosti integrace
 19. Sociální vyloučení
teze: definice, příčiny, rizikové faktory, znaky chování provázející sociální vyloučení, sociální služby
a sociální dávky pomáhající předcházet či zmírnit následky sociálního vyloučení, problematika
chudoby (příčiny chudoby, sociální služby zaměřené na chudé), životní a existenční minimum,
prevence chudoby a sociálního vyloučení
 20. Sociální péče o osoby bez domova
teze: základní pojmy, typy a příčiny bezdomovectví, prevence bezdomovectví, služby pro osoby bez
domova, sociální zabezpečení těchto osob, zařízení poskytující sociální služby občanům bez domova
v Chrudimi a okolí
 21. Sociální péče o osoby ohrožené závislostmi
teze: vědní obor adiktologie, druhy závislostí, drogová problematika, adiktologické sociální služby,
specifikace adiktologických služeb v Chrudimi a okolí
 22. Sociální péče o etnické menšiny
teze: základní pojmy, druhy etnických menšin, specifika práce s Romy, sociální služby pro etnické
menšiny, specifika služeb v Chrudimi a okolí zaměřená na pomoc etnickým menšinám
 23. Sociální péče poskytovaná v souvislosti s trestnou činností
teze: prevence kriminality, sociální péče poskytovaná obětem trestných činů, osobám obviněným
z trestného činu, sociální péče poskytovaná lidem ve vězení, propuštěným z vězení, role probační a
mediační služby, alternativní tresty, organizace v Chrudimi a okolí zabývající se touto problematikou
 24. Sociální péče o osoby nezaměstnané
teze: příčiny a druhy nezaměstnanosti, sociální past nezaměstnanosti, dávky poskytované
nezaměstnaným, úřad práce, prevence nezaměstnanosti, organizace v Chrudimi a okolí zabývající se
touto problematikou
 25. Charitativní a humanitární činnost, dobrovolnictví
teze: základní pojmy, formy a typy humanitárních intervencí, neziskové organizace, nejvýznamnější
světové, české a regionální humanitární organizace, typy dobrovolnictví, dobrovolnická centra, zásady
práce s dobrovolníky, působení dobrovolníků, organizace v Chrudimi a okolí využívající pomoc
dobrovolníků

V Chrudimi dne 20. 11. 2018
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