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Poprvé vycházejí Listy sociální práce – nový časopis (nejen) pro sociální
pracovníky
Tábor 2. 12. 2013
Potřeba kvalitního periodika určeného k podpoře a rozvoji sociální práce v České republice a
cíleného především na sociální pracovníky v praxi vedla Asociaci poskytovatelů sociálních
služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Kanceláří veřejného
ochránce práv a Společností sociálních pracovníků ČR k zahájení vydávání nového
odborného časopisu Listy sociální práce. Časopis pokrývá sociální práci nejen v prostředí
poskytování sociálních služeb, ale zabývá se tématy týkajícími se také oblasti školství,
vězeňství, zdravotnictví, veřejné správy, sociálně právní ochrany dětí aj.
První, resp. „nulté“ číslo nového média vychází právě nyní v nákladu 2500 výtisků a na
svých 28 stranách přináší pohledy Igora Tomeše, Jiřiny Šiklové, Jiřího Horeckého či Radka
Sudy na potřebu podpory sociální práce, rozhovor s ředitelem odboru sociálních služeb a
sociální práce MPSV Petrem Hanušem, sondy Růženy Kulhánkové a Pavly Kodymové do
historie činnosti sociálních pracovníků od vzniku republiky po současnost či úvahu Marie
Bílové nad rolí vyšších odborných škol při vzdělávání sociálních pracovníků. Kancelář
veřejného ochránce práv (Magdalena Paulusová, Andrea Vašíčková) se zabývá poučovací
povinností o nepojistných sociálních dávkách, Irena Podivínská otevírá téma opatrovnictví,
na duchovní rozměr sociální práce je zaměřen článek prezidenta Charity ČR Pavla Posáda.
Dobré praxi sociální práce v terénu je věnován příspěvek společnosti RUBIKON o podpoře
osob s trestní minulostí při získávání zaměstnání, pohled na sociální práci v některých typech
adiktologických služeb přináší sdružení ADVAITA, PREVENT a LAXUS, transformaci
zařízení poskytujícího sociální služby osobám se zdravotním postižením se zase věnuje
případová studie Domova bez zámku z Náměště nad Oslavou a praktický pohled
na individualizaci přístupu ke klientům od DOZP Stod. Melanie Zajacová z MPSV
představuje jako příklad dobré praxe sociální práce Program švýcarsko-české spolupráce
podporující deset projektů pro seniory v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.
První vydání odborného pololetníku Listy sociální práce je všem zájemcům distribuováno
zdarma. Objednat si jej je možné na adrese tajemnice@apsscr.cz . Na stejné adrese je také
možné si již nyní zajistit předplatné časopisu pro příští rok, které za dvě plánovaná vydání
činí 99 Kč. Další číslo Listů sociální práce vyjde v dubnu.
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je členem:

