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Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu
a samosprávu – I.

(1) Architektúra NP
Cieľ projektu - kvalitné služby sociálnej inklúzie

Cesta - prehlbujúce vzdelávanie ľudí v SI
1.1 Príprava
7-8/2014

1.2 Pilotné vzdelávacie programy
(VP)

1.2.1: Analýza
vzdelávacích
potrieb

1.2.2:
Vytvorenie VP

7-10/2014

11/14-2/15

1.2.3: Pilotné
overovanie,
vyhodnotenie,
príprava na
akreditáciu
3-11/2015

1.3 Systém vzdelávania

1.3.1:
Komparatívna
štúdia

1.3.2: Návrh
systému
vzdelávania

8/14-1/15

5-11/2015

Riadenie projektu, publicita a informovanosť
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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(2) Legislatívny kontext – typológia VP
Činnosti
v sociálnej

Odborná spôsobilosť

Legislatíva

inklúzii
Odborná
•
činnosť
(sociálna práca, •
SP)
•

Špecializovaná
odborná
činnosť

•
•

•
Nadstavbová
odborná
činnosť (NOČ)

•
•
•

Kvalifikačný predpoklad pre sociálnu prácu: VŠ
vzdelanie II. stupňa v odbore SP
Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci
Kvalifikačný predpoklad pre pozíciu asistent/tka a o podmienkach na výkon niektorých
sociálnej práce: VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore SP
odborných činností v oblasti sociálnych vecí
Sústavné vzdelávanie v SP*

a rodiny

Kvalifikačný predpoklad: VŠ vzdelanie II. stupňa •
v odbore SP
•
Osobitný kvalifikačný predpoklad: absolvovanie
akreditovaného
špecializačného
vzdelávacieho
programu
Sústavné vzdelávanie v SP*

Zákon o sociálnej práci
Nariadenie
vlády
SR
o
sústave
špecializovaných
odborov
SP,
o špecializačných vzdelávacích programov pre
odbory SP a o štandardoch týchto programov

Kvalifikačný predpoklad: VŠ vzdelanie II. stupňa •
v odbore pre príslušnú NOČ
•
Osobitný kvalifikačný predpoklad: absolvovanie
akreditovaného vzdelávacieho programu pre NOČ
Sústavné vzdelávanie v NOČ*

Zákon o sociálnej práci
Nariadenie vlády SR o sústave NOČ,
o vzdelávacích programoch pre NOČ,
o štandardoch programov a o kvalifikačných
predpokladoch pre prijatie do vzdelávacieho
programu

(2) Ale aj....
• zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a jeho vykonávacia vyhláška č.
445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch
a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v ZNP

• Nariadenie vlády SR č. 743/2004 o spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností v ZNP

(3) Vecný kontext – výsledky analýzy
vzdelávacích potrieb

Vzdelávacie témy v oblasti
sociálnej inklúzie
Sociálno -právna ochrana detí
a sociálna kuratela
1. Špecifiká starostlivosti o
osoby v zariadeniach SPOD a SK
2. Práca s dieťaťom a rodinou a
krízová intervencia
3. Sociálna patológia
4. Poradensko-psychologická
práca s deťmi, rodičmi a inými
dospelými osobami

Štátne sociálne dávky a pomoc
v hmotnej núdzi

5. Efektívna terénna sociálna
práca

6. Kvalitná a komplexná
rozhodovacia činnosť

Peňažné príspevky na
kompenzáciu a posudková
činnosť
7. Komplexná (ekologická)
práca s klientom/tkou, rodinou
a podporným kruhom ako
nástroj efektívnej
kompenzačnej pomoci

8. Komunikácia s klientom/tkou
s jednotlivými druhmi
zdravotného postihnutia

Sociálne služby
9. Nové trendy v sociálnych
služnách (všeobecný prehľad)

10. Individualizované a
komunitne organizované
sociálne služby

Horizontálne priority: (1) Sociálna inklúzia (2) Sociálno-psychologické zručnosti (3) Právne minimum (4) Rodové aspekty

(4) Zadanie

• Pripraviť vzdelávací program podľa navrhnutej
štruktúry

(4) Rámcová štruktúra VP
• (1) Názov špecializačného/vzdelávacieho programu/programu sústavného
vzdelávania
• (2) Zaradenie pod príslušný špecializačný odbor/NOČ/sústavné vzdelávanie
• (3) Cieľ Š/VP/SV (hlavný cieľ a špecifické ciele)
• (4) Cieľová skupina Š/VP/SV
• (5) Požadované vstupné vzdelanie, príp. prax v odbore
• (6) Profil absolventa/tky (dosiahnuté vedomosti a praktické zručnosti)
• (7) Celková dotácia (rozsah) Š/VP/SV a jej rozloženie
• (8) Organizačná forma Š/VP/SV (formy a metódy)
• (9) Spôsob ukončenia Š/VP/SV (Forma výstupu)
• (10) Obsah vzdelávacieho programu
• Racionalizačné úvahy

(5) Organizácia práce a reporting

expert/ka
na sociálnu
prácu s V&V
expertízou

PROFI
komunita

konzultant/tka
na MPSVR SR

expert/ka
na
vzdelávanie

expert/ka z
praxe

Nezabudnime na horizontálne priority
• Sociálna inklúzia (ako je téma premietnutá do stratégie Európa
2020, do NPR, národných agendových stratégií a koncepcií, NRSSI?)

• Právne minimum (ako je téma právne zakotvená v širšom

kontexte právnych vzťahov – priama a súvisiaca relevantná legislatíva?)

• Sociálno-psychologické zručnosti (čo sa od

poskytovateľov/liek očakáva? Čo im práca ponúka, ale aj aké riziká im
hrozia? Ako sa môžu brániť?...)

• Rodová dimenzia (aké sú rodové aspekty agendy – v sociálnych
štruktúrach, u našich klientov/tiek, v nás samotných?...)

Čo nám pomôže
• Manuál
• Glosár základných pojmov (Príloha 1)
• Kontexty analýzy vzdelávacích potrieb (Príloha
2)
• „Tútori/rky“ na MPSVR SR
• Komparatívna štúdia (I/2015)

Dôležité termíny
Úloha

Termín

Zodpovedný/á

Preštudovanie Manuálu, jeho pripomienkovanie, zaslanie Do 28.11.2014
pripomienok garantke NP

Všetci experti/tky

Ustanovenie kontaktnej osoby pre komunikáciu za minitímy, Do 1.12.2014
oznámenie garantke NP

Ustanovené kontaktné osoby

Zaslať jednotný grafický lay-out pre prípravu textu kontaktným
osobám
Spoločná práca na Š/VP, konzultácie s kontaktnou osobou na
ministerstve
Prvý reporting garantke NP o stave prípravy Š/VP/SV podľa
navrhnutej osnovy
Druhý reporting garantke NP o stave prípravy Š/VP/SV podľa
navrhnutej osnovy na účely poskytnutia spätnej väzby zo strany
kontaktnej osoby na MPSVR SR
Spätná väzba

Do 5.12.2014

Garantka NP

XI. 14 – II. 15

Všetci experti/tky

Do 22.12. 2014

Ustanovené kontaktné osoby

Do 15.2.2015

-

Do 18.2.2015

Garantka NP

Ustanovené kontaktné osoby
Garantka NP
Kontaktná osoba na MPSVR SR

Dopracovanie Š/VP/SV a zaslanie garantke NP na účely prípravy Do 22.2.2015
podkladov pre vyplatenie DoVP

Všetci experti/tky a ustanovené kontaktné
osoby

Predloženie Š/VP/SV na schválenie do Riadiaceho výboru 23.-26.2.2014
procedúrou per-rollam
Odovzdanie spracovaných Š/VP/SV na MPSVR SR preberacím 27.2.2014
protokolom

Asistentka projektovej manažérky NP
Projektová manažérka NP

