Priorita X. - Zvyšování odbornosti sociálních pracovníků a pracovnic

Opatření X. 1.: Podpora vzdělávacích seminářů v oblasti finančního poradenství a dluhové
problematiky

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Problematika zadluženosti je celospolečenský problém, kdy se míra zadluženosti u
jednotlivců a rodin stále zvyšuje. Z těchto důvodů je nutná podpora vzdělávacích
seminářů v oblasti finančního poradenství a dluhové problematice, které budou
určeny sociálním pracovníkům a pracovnicím. Ti se u svých klientů s důsledky
dluhového zatížení běžné setkávají zejména v rámci poskytování odborného
sociálního poradenství. Vzdělávací semináře budou zaměřeny na různé typy
nabízených finančních produktů, na postupy pro práci s rodinným rozpočtem, na
příčiny a důsledky dluhových situací a na praktické dovednosti při vyjednávání s věřiteli
či při vyjednávání splátkového kalendáře. Účastníci seminářů budou seznámeni
s příslušnou legislativou a praktickými postupy soudů a exekutorů.
Odborné sociální poradenství v Mladé Boleslavi poskytuje např. o.s. Občanská
poradna Nymburk, o. s. Centrum pro integraci cizinců, o. s. Semiramis, o.s. Jekhetani
Luma – Společný Svět, Linka důvěry SOS, Jistoty Domova, o.p.s. Spokojený domov,
Proxima
•
Zpracování plánu vzdělávacích seminářů včetně jednotlivých témat
•
Zajištění finančních prostředků
•
Realizace vzdělávacích seminářů
•
Hodnocení seminářů
Sociální pracovníci a pracovnice, kteří v rámci výkonu svojí funkce poskytují klientům
odborné sociální poradenství
•
•
•
•
•
•

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

•

Počet zrealizovaných seminářů
Počet podpořených osob
Návrh vzdělávacích seminářů
Zvýšení finanční gramotnosti soc. pracovníků a pracovnic
Seznámení s novými produkty na finančním trhu
Prohloubení dovedností v návaznosti na aktuální situaci na
finančním trhu
Posílení schopností a dovedností při vyjednávání s věřiteli, exekutory
a soudy

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Statutární město Mladá Boleslav

Partneři

Poskytovatelé sociálních služeb

Harmonogram

První polovina roku 2014-zpracování návrhu vzdělávacích témat
Druhá polovina roku 2014-zajištění finančních prostředků
Rok 2015-realizace vzdělávacích seminářů

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Náklady spojené s realizací a koordinací vzdělávacích akcí
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, nadace, granty

Priorita X. - Zvyšování odbornosti sociálních pracovníků a pracovnic

Opatření X. 2.: Podpora vzdělávání zaměřených na rozvoj komunikace se smyslově postiženými

Popis a zdůvodnění

Pro zvyšování kvality poskytovaných služeb je podstatné podporovat kvalitní formy
vzdělávání, které budou nejenom reagovat na nové trendy v práci s klientem, ale i
zvyšovat odbornost jednotlivých sociálních pracovnic, pracovníků a pracovníků v
sociálních službách.
Specifickým cílem tohoto opatření je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí
při komunikaci s lidmi se smyslovým postižením.

•
•
•
•

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

•
•

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Zajištění finančních prostředků na semináře, konzultace a
workshopy ve spolupráci s dalšími NNO
Zajištění lektorů
Realizace seminářů
Provázanost s terénní sociální prací

Zvyšování kvalifikace, rozvíjení znalostí odborných pracovníků
Zrealizování seminářů a workshopů

Zvýšená odbornost sociálních pracovníků

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Školy
Statutární město Mladá Boleslav a jeho příslušné odbory
Veřejné instituce
Nestátní neziskové organizace
Druhá polovina roku 2014 – zajištění finančních prostředků
Rok 2015 – realizace vzdělávacích akcí
Náklady spojené s realizací seminářů

MPSV, EU fondy, ÚP, příjmy od klientů, sponzorské dary, nadace a další

Priorita X. - Zvyšování odbornosti sociálních pracovníků a pracovnic

Opatření X. 3.: Podpora vzdělávání sociálních pracovnic a pracovníků.

Popis a zdůvodnění

Odborná kvalifikace sociálních pracovníků a pracovnic by měla být samozřejmostí
nejen v personálním obsazení odboru sociálních věcí, ale také u všech poskytovatelů
sociálních služeb. Některé aspekty sociální práce však nejsou stálým vzdělanostním
komponentem, ale soustavou často se měnících informací, proto je nutné, aby se
sociální pracovnice a pracovníci neustále vzdělávali a doplňovali si znalosti, dle reakce
na aktuální potřeby a změny ve společnosti. Zajištění sociálních pracovníků na
školeních pro ně určených by mělo být samozřejmostí pro každého poskytovatele
sociálních služeb stejně jako pro odbory sociálních věcí. Konkrétní témata, ve kterých
je třeba prohloubit, či zaktualizovat znalosti sociálních pracovníků a pracovnic,
vyplynuly z jednání pracovních skupin. Zajištění vzdělávání sociálních pracovníků je
možné formou specializovaných agentur nabízejících školení zaměřená konkrétně na
sociální pracovníky či formou workshopů s odborníky na danou problematiku.
•
•
•

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci odboru sociálních věcí, Magistrátu města
Mladá Boleslav.

•
•

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Navržení vzdělávacích témat na následující rok
Realizace workshopu
Podpora agentur pořádajících školení pro sociální pracovníky a
pracovnice na území města Mladá Boleslav

Počet zrealizovaných workshopů
Návrh vzdělávacích aktivit na dané téma.

Prohloubení a aktualizace znalostí sociálních pracovníků.

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Poskytovatelé sociálních služeb

Partneři

Poskytovatelé sociálních služeb, Statutární město Mladá Boleslav

Harmonogram

Roky 2014 - 2015

Předpokládané finanční
náklady

Náklady na přednášející
Režijní náklady.

Možné zdroje financování

Poskytovatelé sociálních služeb
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav

