Výstupní znalosti a dovednosti absolventa:
Znalosti absolventa:
-

má základní přehled o vývoji sociální práce, její legitimitě a orientuje se v hodnotách
a charakteristikách i moderních trendech tohoto oboru.
má přehled o základních teoretických přístupech a modelech a rovněž o metodách a technikách
sociální práce
rozumí smyslu a principům supervize jako součásti profese sociální práce
orientuje se ve struktuře profesního vzdělávání v oboru sociální práce ve své zemi i v EU,
vysvětlí základní pojmy sociální politiky, orientuje se v jednotlivých oblastech sociální politiky,
orientuje se v systému sociálního zabezpečení ČR
vysvětlí základní pojmy teorie práva, orientuje se v jednotlivých oborech práva, zná právní
předpisy podstatné pro sociální práci
zná principy efektivní komunikace a dokáže je aplikovat v praxi sociální práce
zná specifika práce s různými cílovými skupinami (nezaměstnaní, menšiny, oběti domácího násilí
atd.)
orientuje se v problematice sociálně patologických jevů a možnostech jejich řešení
zná problematiku pracovního trhu, důsledky nezaměstnanosti a nástroje pasivní a aktivní politiky
zaměstnanosti
vyloží předmět psychologie, metody a obory, objasní psychické procesy, popíše determinanty
lidské psychiky,
chápe fungování ekonomického systému, orientuje se v základních makroekonomických
a mikroekonomických ukazatelích,
orientuje se v činnostech a financování neziskových organizací, zná problematiku sociálního
podnikání
orientuje se v programech EU zaměřených na sociální oblast
zná základní principy a zásady fundraisingu,
zná logiku tvorby projektu
vysvětlí rozdíl mezi kvalitativní a kvantitativní výzkumnou strategií (postup, techniky atd.),
popíše podstatu, principy činnosti a možnosti využití prostředků výpočetní techniky pro obor
sociální práce

Dovednosti absolventa:
-

-

dovede posoudit životní situaci klienta a na jejím základě použít vhodné teorie, metody a techniky
práce s jednotlivcem, rodinou, skupinou a komunitou a tím posílit či obnovit sociální fungování
klienta
dokáže identifikovat problémy v integraci menšin do majoritní společnosti a navrhovat jejich
řešení
reflektuje svůj vztah k příslušníkům minoritních skupin z hlediska etnocentrismu
chápe souvislostí populačního vývoje s dalšími sociálními, ekonomickými a kulturními procesy ve
společnosti a umí identifikovat jeho dopady
v rámci poradenského rozhovoru dokáže identifikovat problém klienta.
umí využívat techniky aktivního naslouchání v rozhovoru s klientem.
umí využívat supervizi ke svému profesnímu a odbornému růstu.
respektuje hodnoty, principy a etická východiska profese
ovládá prvky komunikace a používá aktivní formy sdělování myšlenek,
dokáže vysvětlit logiku výpočtu jednotlivých dávek sociálního zabezpečení a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění
dokáže aplikovat nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti
dokáže aplikovat právní předpisy v praxi sociální práce
umí aplikovat techniky kvalitativního a kvantitativního výzkumu a provést základní analýzu
a interpretaci dat,
je informačně gramotný - po absolvování všech tří modulů AVT je připraven k získání ECDL
Certifikátu.

