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Maturitní okruhy z předmětu sociální péče
1. Charakteristika sociální péče
-

vymezení pojmu sociální, sociální péče, sociální klient, sociální politika, sociální služba, sociální
práce, záchranná sociální síť
profesní etika pracovníků v systému sociálních služeb

2. Sociální události a její členění
-

zdraví, nemoc jako sociální událost - pracovní neschopnost, invalidita jako sociální událost
stáří jako sociální událost - zdravotnické a sociální zabezpečení
chudoba jako sociální událost
sociální události týkající se mateřství a rodičovství - mateřská dovolená, rodičovský příspěvek
nezaměstnanost jako sociální událost

3. Politika sociálního zabezpečení - sociální pojištění
-

funkce záchranné sociální sítě
pojistné na sociální zabezpečení a výše pojistného
působnost orgánu sociálního zabezpečení a jeho složek v rámci sociálního pojištění
dávky nemocenského pojištění
důchodové pojištění

4. Politika sociálního zabezpečení - státní sociální podpora
-

dávky závislé na výši příjmu - testované
dávky nezávislé na výši příjmu - netestované

5. Politika sociálního zabezpečení - sociální pomoc
-

definice sociální pomoci
nástroje sociální pomoci
sociálně právní ochrana
dávky sociální pomoci (peněžní i věcné)
sociální služby
příklady sociální pomoci
příklady dávek sociální pomoci
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6. Organizace a řízení sociálního zabezpečení
-

orgány, které provádějí sociální zabezpečení
jednotlivé organizace – nemocenského pojištění, státní sociální podpory, veřejného zdravotního
pojištění, důchodového pojištění a sociální péče
řízení v sociálním zabezpečení – předmět, zahájení, rozhodnutí, opravné řízení

7. Systém sociálních služeb
-

účel a definice sociálních služeb
okruh oprávněných osob
právo na ochranu formou služby
sociální služby v systému sociální ochrany
působnost v oblasti sociálních služeb

8. Sociální služby, příspěvek na péči
-

základní dělení sociálních služeb
formy poskytování sociálních služeb
zařízení sociálních služeb
příspěvek na péči - podmínky nároku, povinnosti žadatele o příspěvek, výše příspěvku, zánik
nároku na příspěvek

9. Ekonomika a kvalita sociálních služeb
-

finanční zdroje sociálních služeb
standardy kvality sociálních služeb
měření kvality sociálních služeb

10. Subjekty sociálních služeb
-

vztah obcí, kraje a státu k sociálním službám, soukromoprávní subjekty a sociální služby
neziskový sektor v sociálních službách a příklady nestátních neziskových organizací
výdaje obcí a krajů na sociální služby
vybavenost obcí a krajů sociálními službami
vývojový trend sociálních služeb

11. Pracovníci v sociálních službách
-

pracovníci v systému sociálních služeb
další vzdělávání sociálního pracovníka
předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách
akreditace vzdělávacích zařízení a jejich vzdělávacích programů
vztah supervizor a supervidovaný
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Legislativní zakotvení sociálních služeb v ČR

12.
-

dosavadní právní úprava sociálních služeb
smlouva o poskytování sociálních služeb
registrace poskytovatelů sociálních služeb a inspekce
povinnosti poskytovatelů sociálních služeb
právní zakotvení financování sociálních služeb
právní postavení klientů
právní úprava sociálních služeb v evropských zemích

13. Sociální péče o nezaměstnané
-

příčiny a druhy nezaměstnanosti
sociální past nezaměstnanosti
dávky poskytované nezaměstnaným
možnosti pomoci nezaměstnaným - role úřadu práce v péči o nezaměstnané
prevence nezaměstnanosti

14. Sociální péče o chudé, bezdomovectví
-

příčiny chudoby, bezdomovectví
sociální služby a pomoc pro bezdomovce
dávky SSP a pomoci v hmotné nouzi, životní a existenční minimum
prevence chudoby a sociálního vyloučení

15. Sociální služby pro děti a rodiny
- definice a funkce rodiny
- dávky pro rodiny s dětmi
- služby pro děti a rodiny - poradny, linky důvěry, azylové domy
16. Služby pro rizikové děti a mládež
-

syndrom CAN
činnost OSPOD
ústavní výchova, ochranná výchova v ČR
sociální kurátor pro děti a mládež
náhradní rodinná výchova

17. Sociální péče o seniory
-

znaky stáří
sociální služby pro seniory
návaznost sociální práce na zdravotní péči
pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská péče
hospicová péče
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18. Služby pro etnické menšiny
-

charakteristika skupiny
etnické menšiny v ČR
typické sociální problémy Romů
organizace, instituce a zařízení pomáhající romskému etniku

19. Služby pro uprchlíky
-

služby pro uprchlíky
zákon o azylu - důvody pro udělení azylu
průběh správního řízení o udělení azylu
informační a poradenské služby pro azylanty
Úmluva o právním postavení uprchlíků

20. Sociální práce s osobami sociálně nepřizpůsobivými
-

azylová péče, druhy azylových zařízení
kurátorská péče
probační a mediační služba

21. Sociální péče o občany se zdravotním postižením I.
-

jednotlivé typy zdravotního postižení
vliv postižení na sociální status
pracovní uplatnění
druhy invalidního důchodu

22. Sociální péče o občany se zdravotním postižením II.
-

ústavní sociální péče
integrace zdravotně postižených do společnosti
dávky a služby ze systému sociálního zabezpečení, kompenzační pomůcky

23. Charitativní činnost, práce dobrovolníků
-

dobrovolník, působení dobrovolníků
vymezení pojmu charitativní a humanitární činnost
formy charitativní činnosti
typy charitativních subjektů, významné naše a světové humanitární organizace
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24. Péče o osoby s alkoholovými a nealkoholovými závislostmi, terénní sociální práce
( streetwork )
-

služby a zařízení pro klienty
kritéria pro volbu konkrétní péče
současné trendy v ČR
cílová skupina terénní sociální práce
cíle terénní sociální práce
úloha terénního sociálního pracovníka

25. Paliativní péče
-

zdraví a nemoc, fáze vyrovnávání se s nemocí
paliativní péče a její formy, potřeby nemocného
poslání hospice
problematika eutanázie
charta práv umírajících
kodex práv pacientů

V Brně dne 30. 9. 2018

PhDr. Zuzana Číková
ředitelka Střední zdravotnické školy Brno,
Jaselská, příspěvkové organizace

