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Vážené kolegyně, vážení kolegové, studenti a příznivci sociální práce, 

 

zveme vás na svátek našeho oboru - sociální práce, který budeme slavit ve společenství 

evropských kolegů v Praze ve dnech 21. - 24. 5. 2023. 

Praha v loňském roce byla vybraná jako hostitel tradiční mezinárodní konference, kterou 

pořádá Mezinárodní federace sociálních pracovníků, konkrétně pro evropský region (IFSW 

Evropa).   Jde o jedinečnou příležitost jak prezentovat českou sociální práci a zároveň se 

seznámit se současnými trendy evropské sociální práce, tématy budoucnosti, navázat 

kontakty a stát se součástí evropské komunity sociálních pracovníků. 

Nabízí se nám možnost zviditelnit náš obor nejenom před evropskými odborníky, ale i českou 

veřejností, a to jak odbornou, tak i laickou.  V současné době máme nad konferencí 

přislíbenou záštitu pana ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky.  Zároveň 

budou pozváni jako čestní hosté s možností vystoupit na konferenci, což s největší 

pravděpodobností přitáhne i zájem médií. 

Téma pražské konference ,,Against all odds – A Social Europe is Possible Where No One is 

Left Behind!“/ „Naproti všem konvencím - Sociální Evropa, kde nikdo není pozadu, je reálná” 

má pro budoucí vývoj evropské, ale i celosvětové sociální práce nezpochybnitelný význam a 

postupně se stane významným tématem diskuze, zejména s ohledem na důsledky 

klimatických změn a migrace. 

Příprava a realizace konference je výsledkem společného úsilí profesních organizací,  které 

mají za cíl vytvářet zázemí pro sociální pracovníky a rozvíjet obor sociální práce.  Společnost 

sociálních pracovníků ČR,  Profesní komora sociálních pracovníků, z.s.,  Svaz sociálních 

pracovníků APSS a  Asociace vzdělavatelů v sociální práci  se dohodly,  že  na základě 

několikaleté spolupráce  připraví společně s IFSW Evropa setkání velkého významu.  Nabízí se 

příležitost  podpořit rozvoj sociální práce a posílit příslušnost velké skupiny odborníků našeho 

oboru, působící v různých resortech (sociálních službách, zdravotnictví, vězeňství, školství a 

dále) a oblastech společenského života.   

Přihlášení na konferenci, informace o programu a konferenčním poplatku naleznete  na 

tomto odkaze: http://ifsw2023.org/registration-form/. Další informace na odkazech viz. níže. 

Vše probíhá elektronicky. Konference bude kompletně překládána do anglického i českého 

jazyka. 

 

http://ifsw2023.org/registration-form/
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Výše poplatku odpovídá odborné úrovni a významu konference. Jedná se o investici do našeho 

profesního rozvoje. Účast na tak rozsáhlém mezinárodním sympoziu splňuje mimo jiné 

podmínky pro uznání aktivit v rámci celoživotního vzdělávání podle § 116 podle odstavce 2 

písm. e), Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Lze započítat 8hodinovou dotaci (z 

celkových povinných 24 hod.), které musíme každoročně splnit.  Účastníci obdrží certifikát od 

IFSW pro uznání. Pokud se z jedné organizace přihlásí minimálně dva účastníci, mohou požádat 

o individuální slevu na konferenčním poplatku. Přihlášení zájemci mohou na konferenci 

vystoupit se svým příspěvkem, a tak přispět k zviditelňování české sociální práce a diskuzi. 

Věříme, že konference přitáhne vaši pozornost a zájem se zúčastnit.  Pevně doufáme, že vaši 

zaměstnavatelé zváží význam a dopady této akce pro váš profesní růst a budou ochotni zajistit 

vaši účast a uhradit poplatky.   

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom vás i nadále průběžně informovali o 

přípravách konference a sdělovali zajímavosti o naší a evropské sociální práci.  

Za pořadatele Pavel Pěnkava, předseda Společnosti sociálních pracovníků ČR  

 

kontaktní osoba: Pavel Pěnkava 

Tel.: 777 658 811 

Email: soc.prace@post.cz 

Důležité odkazy: 

Na web konference:  

http://ifsw2023.org/?fbclid=IwAR0h-Wm2st9stRpZP3ngeoRQxPwT9GJEjW2cpwA4PLphC-V-

BvCqq9375og 

Na web IFSW:  

www.ifsw.org 

Na FB konference:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067697836181 

Na přihlášku/ registrace: 

http://ifsw2023.org/home/ 

http://ifsw2023.org/?fbclid=IwAR0h-Wm2st9stRpZP3ngeoRQxPwT9GJEjW2cpwA4PLphC-V-BvCqq9375og
http://ifsw2023.org/?fbclid=IwAR0h-Wm2st9stRpZP3ngeoRQxPwT9GJEjW2cpwA4PLphC-V-BvCqq9375og
http://ifsw2023.org/home/
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„Naproti všem konvencím - Sociální Evropa, kde nikdo není pozadu, je reálná” 

Okruhy témat konference: 

Válka, násilí, teror a propaganda jsou jen některé z nástrojů, které se používají k rozsévání 

neshod, nenávisti a podněcování. Politici a extrémisté neberou ohled na poškození nevinných 

civilistů. 

Jak na to reaguje sociální práce? 

Neoliberální ekonomický systém a demokracie jsou neslučitelné. Zákony a předpisy nezbytné 

k ochraně slabších částí společnosti nejsou uznávány systémem, který propaguje volný a neo-

mezený trh jako nejvyšší autoritu. 

Jak na to reaguje sociální práce? 

Zásoby naší planety docházejí. vykořisťování a chamtivost nás zavedly do propasti, která vy-

žaduje radikální změnu. Bohatství je přitom omezeno na malou elitu, zatímco masy obyvatel-

stva postupně ochuzují. 

Jak na to reaguje sociální práce? 

Technický vývoj nám přinesl nejen zlepšení našich životů, ale také vedl ke zvýšenému vlád-

nímu dohledu. 

Jak na to může sociální práce reagovat? 

Sociální práce má odpovědi. 

Základem profesionální sociální práce jsou základní hodnoty a etické principy. Ty určují naše 

jednání a umožňují odpovědi na současné výzvy. 

Sociální pracovníci na základě svých zkušeností a kvalifikace vyvíjejí řešení pro úspěšný život 

a jsou zastánci uživatelů sociálních služeb. 

Zveme vás, abyste s námi prozkoumali příčiny globální dysfunkce, její dopad na místní pro-

blémy a odpovědi sociální práce ve výměnách s kolegy. 

I když jsou vize a myšlenky napadány a rozkládány, my – jako sociální pracovníci – jsme stále 

přesvědčeni, že sociální Evropa je možná, kde nikdo nezůstane pozadu! 


