
Činnosti, pro které je absolvent připravován: 

Absolvent vzdělávacího programu sociální práce VOŠ ukončením studia získává status „sociálního 

pracovníka“ (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a je připraven i na pracovní pozice 

sociálních pracovníků mimo oblast sociálních služeb. Jeho uplatnění v praxi je díky tomu směřováno 

k odborné a profesionální práci s klientem. Z této skutečnosti vyplývají požadavky na jeho cílové 

schopnosti, znalosti a dovednosti, které mu umožňují rychlou adaptaci na podmínky praxe i měnící se 

podmínky společenské reality. Studium dává navíc absolventovi schopnost prohlubovat svoji odbornost 

dalším vzděláváním. 

Absolvent je schopen především aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi, zvažovat situace 

klientů z různých úhlů pohledů a pohotově rozhodovat, samostatně řešit úkoly, pracovat v týmu, 

zvládnout organizaci a řízení pracovní skupiny, získávat a využívat nové informace ve své práci a dále se 

vzdělávat. 

Absolvent disponuje těmito odbornými kompetencemi, jejichž zvládnutí dokládá v profesním 

portfoliu: 

- Komunikovat a angažovat se (a to jak s lidmi, tak i s organizacemi, aby mohl navrhovat postupy 

řešící či zmírňující jejich problémy) 

- Podporovat a pomáhat k soběstačnosti (aby ti, s nimiž pracuje, využívali především své vlastní 

schopnosti a dovednosti, hájili své zájmy a práva, přebírali zodpovědnost za svůj osud a byli 

schopni dosahovat potřebných změn) 

- Zasahovat a poskytovat služby (takové služby, které zajistí přiměřenou míru podpory, péče, 

ochrany a kontroly) 

- Pracovat v organizaci (tj. být schopen týmové spolupráce) 

- Rozvíjet dál svoje pracovní kompetence, odborně růst (tj. hodnotit efektivitu své činnosti, 

reflektovat ji a dále se rozvíjet) 

 

Možnosti uplatnění absolventa: 

Absolventi mají možnost uplatnit se ve státním i nestátním neziskovém sektoru v oblasti individuální 

sociální práce, sociální práce se skupinou, komunitou a rodinou. 

Nacházejí uplatnění jako sociální pracovníci v oblasti sociálních služeb definovaných zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy 

pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež atd.) a také na pracovních pozicích mimo oblast sociálních služeb.  

 

Absolvent je připravován pro práci např. na těchto pozicích: 

Sociální kurátor, kurátor pro mládež, sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí, protidrogový 

koordinátor, koordinátor pro romské a národnostní záležitosti, koordinátor práce s osobami zvlášť 

ohroženými sociálním vyloučením, sociální pracovník, v sociálních službách, ve vězeňství, v rámci 

výkonu agendy sociálních dávek a všude tam, kde se provádí sociální šetření a posuzování sociální 

situace osob. 


