
MEMORANDUM SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ K VÝROČÍ 100 LET 

SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČR 

 

Dne 12. 4. 2018 se ve starobylých prostorách Primátorského salonku Staroměstské 

radnice uskutečnilo setkání u kulatého stolu k výročí 100 let sociální práce v ČR. 

Setkání se zúčastnili zástupci Asociace vzdělavatelů v sociální práci; profesní 

organizace sociálních pracovníků: Společnost sociálních pracovníků, Profesní 

komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků; zástupci 

Magistrátu hlavního města Prahy, sociální pracovníci a další hosté. Účastníci akce 

se shodli na tomto společném memorandu: 

Sociální práce je vysoce specializovaná pomáhající činnost, jejímž cílem je zvyšovat 

nebo stabilizovat kvalitu života lidí, u kterých je tato ohrožená nebo omezená tak, 

aby proces pomoci byl v souladu s jejich potřebami a představami a vedl ke 

svépomoci. Sociální práce je založená a postavená na koncepci lidských práv a 

sociální spravedlnosti jako základních hodnot. Sociální pracovníci rovněž na mezzo 

a makroúrovni ovlivňují společenské prostředí tak, aby neposilovalo nerovné 

podmínky. 

Je ve veřejném zájmu, aby praxe sociální práce byla nadále vykonávána na nejvyšší 

možné úrovni, a to kvalifikovanými sociálními pracovníky. Nositelé výkonu praxe 

sociální práce – sociální pracovníci jsou diplomovaní a vysokoškolsky vzdělaní 

odpovědní odborníci, kteří se dále celoživotně vzdělávají. Případné snížení 

požadavků na kvalifikaci sociálního pracovníka zvýší naopak náklady státu na 

nápravu škod, které mohou neprofesionálně vedené intervence způsobit. Sociální 

práce, která je vykonávána kvalifikovanými sociálními pracovníky přináší 

zlepšování situace ohrožených osob, jejich optimální fungování ve společnosti, a 

přímo tak působí na společenskou soudržnost a zdravé společenské klima. 

Sociální pracovníci vítají obnovenou diskuzi nad podobou profesního zákona a 

nabízí tímto spolupráci při jeho tvorbě. Profesní zákon musí směřovat k autonomii 

profese sociální práce, zaručit kvalifikační předpoklady a definovat garanta profesní 

etiky. 

Za účastníky akce: Mgr. Monika Havlíčková, PhDr. Pavla Kodymová, PhD., Mgr. 

Petr Antoni, Mgr. Andrea Tajanovská, doc. PhDr. Petr Brnula, PhD., Mgr. Jan 

Klusáček, PhDr. Ivana Davidová, Mgr. Šárka Vlková, Mgr. Michaela Límová, Ing. 

Milan Johanis 

 

V Praze dne 30. 4. 2018 

 


