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1. Základní terminologie sociální problematiky – sociální péče, sociální služby, sociální 

pomoc, sociální politika, sociální událost aj. Subjekty, objekty a nástroje sociální politiky. 
 

2. Typy sociální politiky – charakteristika. Cíle a principy sociální politiky. 
 
3.  Sociální služby – poslání a cíle sociálních služeb, právní úprava, podmínky  
       poskytování sociálních služeb, standardy sociálních služeb. 
 
4. Druhy sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách a jejich řízení.  

 
5. Rodinná politika, vývoj a funkce rodiny, vícegenerační rodina, rodina v  současnosti, krize 

rodiny. Specifika sociální práce s rodinou.  
 
6. Sociální péče o rodinu – sociální služby a instituce pro rodiny s dětmi, sociální zabezpečení 

rodin s dětmi. 
 
7. Problematika náhradní rodinné péče. Klokánek. 
 
8. Kriminalita dětí a mládeže, prevence kriminality dětí a mládeže.  
       Sociálně právní ochrana dětí a mládeže. 
 
9. Syndrom zneužívaného, týraného a zanedbaného dítěte.  

Sociální služby pro sociálně ohrožené dítě. 
 

10.  Sociální péče o zdravotně postižené osoby – sociální služby, sociální zabezpečení. 
 
11. Integrace zdravotně postižených osob, kompenzační pomůcky, práva duševně  

a tělesně postižených osob.  
 
12. Problematika stárnutí a stáří. Ambulantní a terénní sociální služby pro seniory.      

Charta práv a osob starších občanů. 
 

13. Sociální péče o seniory, pobytové sociální služby pro seniory, sociální zabezpečení seniorů.  
 
14.  Ústavní péče – historie, funkce, znaky, rizika ústavní péče. Návaznost zdravotní  
        a sociální péče. 

 
15. Péče o dlouhodobě nemocné a umírající osoby, sociální služby a dávky pro osoby 

dlouhodobě nemocné, hospic, agentury domácí péče. 
 
16.  Azylová péče – fenomén bezdomovectví, sociální služby a dávky pro osoby  
        bez přístřeší. 
 



 
17. Sociální péče o drogově závislé osoby. Streetwork. 

 
18. Sociální péče o občany ve výkonu a po výkonu trestu. Specifika práce  
      s menšinami. 

 
19. Komunity, komunitní pracovníci, komunitní plánování sociálních služeb. 

 
20. Sociální pracovník – osobnost, postavení v pracovním týmu, náplň práce, vzdělání, 

základní role, typologie přístupů sociálního pracovníka.  
 

21. Sociální péče o uprchlíky. 
 

22. Terénní sociální služby – principy a organizace práce, úkoly, právní zakotvení, 
podmínky sjednávání terénní služby, srovnání s ústavní péčí  

 
23. Charitativní a humanitární činnost a péče, humanitární organizace. Dobrovolnictví.  

 
24. Kurátor pro děti a dospělé – charakteristika, náplň práce, techniky sociálního šetření.  

 
25. Pracovník v sociálních službách – postavení v pracovním týmu, náplň práce,  
       vzdělání. Etický kodex pracovníka v sociálních službách. 
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