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Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce
Kód a název oboru vzdělání: 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika
Název vzdělávacího programu: 75-32-N/01 Sociální práce
Forma vzdělání: denní studium
Řádná délka vzdělávacího programu: 3 roky
Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné
Způsob ukončení studia: absolutorium
Certifikát: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa
Označení absolventa: Diplomovaný specialista DiS.

Profil absolventa
Absolvent studijního oboru je připraven pro sociální práci realizovanou v celém spektru organizací
poskytujících sociální služby. Jeho činnost spočívá ve vyhledávání potřebných klientů, v sociální diagnostice,
v preventivní činnosti a ochraně před sociálními riziky, v základní poradenské a sociálně správní činnosti,
v poskytování sociální pomoci, v řízení sociálních zařízení a týmů a v základní pomoci v psycho-sociální
oblasti. Dosažené vzdělání umožňuje analyzovat, interpretovat a aplikovat sociální práci v komplexním pojetí.
Nad rámec tohoto pojetí si student vytváří individuální podobu své profilace v oblasti specifických dovedností
vzhledem ke svým osobním východiskům, zájmům a budoucímu uplatnění v úzce orientovaných sociálních
službách.

Vymezení výstupních znalostí a dovedností
Absolvent VOŠ (oboru sociální práce) se profiluje a získává znalosti v oborech:
1.
Právo
➢ zná právní předpisy související s výkonem sociální práce a umí je používat,
➢ má přehled o právním řádu České republiky,
➢ umí pracovat s právními prameny a získané znalosti aplikovat při řešení praktických situací,
➢ je schopen vykonávat činnosti sociálně právního poradenství: orientace jednotlivců, rodin, skupin a
komunit v jejich legislativních a správních možnostech,
➢ zná právní následky spojené s porušením právních předpisů, může v zájmu prevence podávat
kvalifikované informace.
2.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Teorie a metody sociální práce:
zná metody sociální práce (individuální, skupinové a komunitní),
v rámci metod dovede používat jednotlivé techniky,
orientuje se v teoretických přístupech sociální práce a dovede je aplikovat v jednotlivých případech,
dovede účelně využívat komunikativní dovednosti, ovládá řeč těla,
vnímá důležitost etických aspektů sociální práce,
je schopen pracovat pod supervizí.
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3.

Sociální politika
dokonale orientuje v systému sociálního zabezpečení ČR,
je schopen kriticky posuzovat nástroje sociální politiky jako politicky a sociálně podmíněné,
orientuje se v pravomocích subjektů sociální politiky,
je schopen reflektovat účinky nástrojů sociální politiky v jejich celistvosti (v návaznosti
na ekonomický, sociální a demografický kontext).
Speciální znalosti a dovednosti diplomovaného specialisty sociální práce:
➢ nese morální odpovědnost vůči společnosti a ovlivňuje její sociální klima,
➢ chrání zájem svého klienta a přistupuje k němu ze znalostí lidských práv a svobod,
➢ jedná vždy tak, aby posílil důvěru svých klientů a jejich rodinných příslušníků,
➢ dokáže poskytnout klientům podporu a pomoc.
➢
➢
➢
➢

Uplatnění absolventa/kvalifikace sociálního pracovníka dle zák. č. 108/2006
Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání
Absolventi najdou uplatnění na úseku sociální práce, a to v rámci všech zřizovatelů organizací zde
působících. Zejména se uplatní v oblasti sociálních služeb a sociální prevence. Dobře budou také
připraveni pro práci na úseku sociální práce ve veřejné správě. Zde všude se uplatní jako kvalifikovaní
sociální pracovníci, případně jako pracovníci v sociálních službách zajišťující základní výchovnou činnost.
Absolvent se uplatní zejména jako sociální pracovník ve státním i nestátním sektoru sociálních služeb
Profesionální i osobnostní kompetence jsou v souladu s kompetencemi uváděnými v Integrovaném
systému typových pozic. Uplatnění absolventa je možné i v jiných oblastech společenské praxe, kde je
třeba vysoká úroveň dovedností při jednání s lidmi a vysoká odolnost vůči psychické zátěži. V oblasti
poradenské praxe je absolvent schopen poskytovat základní a odborné sociální poradenství týkající se
práv a povinností občana, které vyplývají ze systému sociálního zabezpečení a systému zaměstnanosti, je
schopen doporučit a zprostředkovat odpovídající pomoc a služby.
V oblasti přímé péče zná absolvent základní sociálně diagnostické a sociálně terapeutické postupy při
práci s různými cílovými skupinami klientů v ambulantních, terénních i pobytových službách sociální
péče.
Je schopen podílet se na projektování a koordinaci sociálních služeb a na realizaci výstupů
komunitního plánování sociálních služeb, má přehled o možnostech a podmínkách financování
sociálních služeb, zná podstatu a zásady fundraisingu v sociálních službách.
Chápe význam nejrůznějších humanitárních aktivit v souladu s ideou trvale udržitelného rozvoje, je
schopen se podílet na těchto aktivitách, jak ve smyslu jejich organizačního zajištění, tak i přímou účastí
při realizaci konkrétních činností. Díky jazykovým kompetencím je schopen spolupráce se zahraničními
partnery.
Absolvent může pokračovat ve studiu na vysokých školách v oboru sociální práce nebo v příbuzných
oborech, je otevřen potřebě celoživotního vzdělávání. V současné době mohou získat absolventi VOŠ
Cheb bakalářský titul na HITS Praha do dvou let po ukončení VOŠ díky prostupnosti vzdělávacích
programů.
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Činnosti, pro které je absolvent připravován:
• Sociálně – správní činnosti související s uplatněním nároku a poskytováním finanční a věcné podpory a
pomoci v systému sociálního zabezpečení ČR.
• Sociálně – právní poradenství – poradenská pomoc jednotlivcům, rodinám, skupinám a komunitám v jejich
legislativních a správních možnostech.
• Sociální diagnostika – rozpoznávání a mapování sociálních problémů, potřeb a zdrojů jednotlivců, skupin a
komunit a jejich vzájemných souvislostí.
• Sociální prevence a ochrana – vytváření podmínek k omezení rizika vzniku a zhoršení sociálních problémů
u ohrožených jednotlivců, rodin, skupin a komunit, včetně jejich vyhledávání (depistáž).
• Sociální intervence – jako soubor odborných činností (provázení, poradenství, terapie, organizování, trénink,
vyjednávání, zastupování) směřujících k obnově a zlepšení psychosociálního fungování jednotlivců, rodin,
skupin a komunit, k lepšímu využití různých zdrojů (intrapsychických, interpersonálních, společenských aj.) a
k vyvolávání takové sociální změny ve společnosti, které tomuto cíli napomáhají.
• Sociální management – řízení sociálních organizací a týmů.
Absolvent má možnost se uplatnit na všech třech úrovních výkonu sociální práce:
V individuální práci s klientem: kdy pracuje formou případové práce, která spočívá především v poradenství,
koordinační či mediační činnosti.
Ve skupinové práci: kam patří např. práce s rodinou, skupinou rizikové mládeže, nezaměstnaných, zdravotně
handicapovaných, osob bez přístřeší či drogově závislých a jiných ohrožených skupin.
Při práci s komunitou: kdy cílem je uspokojit specifické potřeby vzniklé v dané lokalitě či je třeba řešit lokální
problém.
Státní sektor
Sociální pracovník v uprchlických zařízeních.
Sociální pracovník ve speciálním školství a ústavních
zařízeních
Asistent Probační a mediační služby
Sociální prac. v oblasti zdravotnictví a resocializace
Dávkový specialista státní sociální podpory
Sociální pracovník v oblasti dávek sociální péče
Nestátní sektor
Občanská sdružení, Obecně prospěšné společnosti
Nadace, Církevní zařízení, Občanské poradny
Nízkoprahová zařízení, Kontaktní centra

Sociální pracovník v oblasti sociálních služeb
Terénní sociální pracovník
Sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči
Sociální pracovník pro problematiku CAN
Sociální terapeut, Kurátor pro děti a mládež
Koordinátor multidisciplinárního týmu
Zprostředkovatel, poradce
Azylové domy
Organizace poskytující respitní péči
Zařízení pro zdravotně a duševně nemocné

V neziskových organizacích mohou absolventi naší školy pracovat na nejrůznějších pozicích
Přímá práce s klientem (individuální, skupinová, komunitní práce)
Poradenství
Public relations
Mediační činnost
Provázení a podpora klientů
Vzdělávací a rozvojová činnost
Resocializační činnost, Projektová činnost
Další činnosti, které jsou zaměřeny na prevenci sociálního vyloučení či na sociální začleňování klienta.
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Organizace a průběh vzdělávání ve vyšší odborné škole
(v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 10/2005 Sb. v platném znění o vyšším odborném vzdělávání)

Vyšší odborné vzdělávání obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu podle akreditovaného
vzdělávacího programu (75-32-N/01) oboru sociální práce a sociální pedagogika
Školní vyučování trvá ve školním roce 40 týdnů. Ředitel školy stanoví začátek a konec výuky v zimním a
letním období, období pro samostatné studium a další členění školního roku v rozvrhu vyučování.
Učební plán
1. Všeobecně vzdělávací předměty:
Úvod do filozofie
Etika
Sociologie
Základy politologie
Psychologie
Základy práva (A)
Základy ekonomiky
Aplikovaná informatika a výpočetní technika
Základy administrativy
Kultura osobního projevu
Cizí jazyk/ (A)
2. Odborné předměty
2.1 Základní:
Metody sociální práce (A)
Sociální politika (A)
Zdraví a nemoc
Sociální patologie a prevence
Základy pedagogiky
Speciální pedagogika
Demografie
Statistika
Problematika etnických a menšinových skupin
Metody a techniky sociálního výzkumu
Úvod do supervize
Metody práce s textem
Osobnostně sociální rozvoj
Proseminář praxí

Odborná praxe průběžná
Odborná praxe souvislá
Seminář k absolventské práci
Supervizní seminář k odborným praxím
2.2 Odborné povinně volitelné předměty
Sociální vyloučení
Problematika dětské populace
Globální výchova
Problematika zdravotně postižených
Sociální gerontologie
Komunitní práce v praxi
Finanční gramotnost
Krizová intervence
Profesionální rozhovor
Individuální plánování
Management neziskových organizací
Sociální práce s rodinou
Aktivní politika zaměstnanosti
Aplikovaná kriminologie
Projekty v sociálních službách
Sociálně právní ochrana dětí
Absolutorium:
Odborné předměty (souhrnná zkouška)
Metody sociální práce
Sociální politika
Právo
Cizí jazyk
Obhajoba absolventské práce

(Kontaktní osoba pro bližší informace: Mgr. Jindřich Novák – zástupce ředitele pro VOŠ; novak.jindrich@voscheb.cz)
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