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PROFESNÍ SVAZ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Statut svazu
________________________________________________________________
I.
Název, právní postavení
Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách (dále jen „svaz“) je
organizační profesní složkou v rámci Asociace bez právní subjektivity ustavenou na
základě schválení Valné hromady ze dne 2. 12. 2014.

II.
Účel a poslání
Účelem svazu je podpora a rozvoj jednotlivých odborností dané profese,
poskytování informací a výměna informací mezi členy, poskytování vzdělávacích aktivit
a vytváření platformy pro odborné diskuze včetně vydávaní či distribuce odborných
stanovisek a periodik ve vztahu k příslušnému oboru.
Posláním svazu je zvyšování odborné a profesní úrovně všech činností sociálních
pracovníků a to zejména v sociálních službách. Posláním není hájení zaměstnanců
a jejich zájmů ve vztahu k zaměstnavatelům.
III.
Členství, práva a povinnosti
Řádným členem svazu může být každá fyzická osoba
a) která je sociálním pracovníkem vykonávajícím odbornou činnost v sociálních službách
dle zákona č. 108/2006 Sb.,
b) která splňuje odbornou způsobilost sociálního pracovníka podle zákona o sociálních
službách a vykonává odbornou činnost v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.,
c) která vykonává činnost v souladu s § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně –
právní ochranně dětí.
Mimořádným členem svazu může být každá fyzická osoba, která je studentem vyšší
odborné školy nebo vysoké školy se zaměřením na obor sociální práce. Mimořádní
členové nemají právo volit a být voleni do orgánů svazu.
Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se zásadním způsobem zasloužila o
rozvoj sociální práce v České republice. Čestné členství uděluje, případně odnímá, řídící
rada Profesního svazu.
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Odbornost sociálního pracovníka a jeho působení v sociálních službách se dokládá
čestným prohlášením zájemce o členství.
Členství vzniká podáním přihlášky a uhrazením poplatku ze strany fyzické osoby a
potvrzením přihlášky ze strany Asociace.
Členství zaniká vystoupením člena, jeho úmrtím, nebo neuhrazením členského
poplatku k datu splatnosti.
Každý člen svazu má právo na informační servis, bezplatnou účast na odborné
konferenci (v souladu s § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách bude účastníkovi
vydáno osvědčení), bezplatné odebírání odborného periodika, slevy na produkty a služby
Asociace (např. akreditované vzdělávací programy, odborné publikace, DVD, apod.).
Každý člen svazu je povinen dodržovat stanovy Asociace, Etický kodex, platné
zákony a předpisy a jednat v souladu se zásadami slušnosti a respektu a svým jednáním
přispívat k naplnění účelu a poslání svazu.
Roční členský poplatek činí 390 Kč/kalendářní rok/osoba (r. 2014
splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Platba je možná pouze na
(bankovním převodem, složenkou). V případě přihlášení člena do svazu v
bude adekvátní členský poplatek upraven dle skutečné doby členství a
čtvrtletí.
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Členství zaniká vystoupením člena, jeho úmrtím, nebo neuhrazením členského
poplatku k datu splatnosti nebo rozhodnutím řídící rady.
Každý čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen.
Roční členský poplatek činí 390 Kč/kalendářní rok/osoba (r. 2014
splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Platba je možná pouze na
(bankovním převodem, složenkou). V případě přihlášení člena do svazu v
bude adekvátní členský poplatek upraven dle skutečné doby členství a
čtvrtletí.
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IV.
Řízení a administrativa
Svaz je řízen prezidiem Asociace, v jeho čele stojí Řídící rada, příp. prezident Asociace.
Řídící rada je iniciativním a poradním orgánem prezidia Asociace; má 8 členů.
Ředitel svazu a dva místopředsedové jsou jmenováni prezidiem. Předseda svazu a 4
členové jsou jmenováni Prezidiem. S účinností od 20. 9. 2018.
Volební období Řídící rady je na dobu období tří let.
Řídící rada je oprávněna prostřednictvím předsedy či místopředsedů překládat materiály
prezidiu Asociace. Prezidium může na základě návrhu Řídící rady zřídit odborné komise
svazu.
Administrativně řídí svaz ředitel svazu, který je jmenován prezidentem.

V.
Závěrečné ustanovení
Tento statut nabývá platnosti 21. 6. 2018 schválením Prezídia APSS ČR pod čj. 9/2018.

2

