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Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8           

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Sociálne poradenstvo, Základy komunikácie, SPV – poradenské zručnosti 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: Ústna skúška  
Cieľ predmetu:  Sprostredkovať poslucháčom informácie o dôsledkoch dlhodobej nezamestnanosti, oboznámiť ich 
poslucháčov s rizikovými skupinami nezamestnaných klientov a predstaviť špecifiká sociálneho poradenstva pre 
prácu s uvedenou cieľovou skupinou klientov. Cieľom je taktiež teoretická na poradenstvo pre osoby vyššieho 
veku a osoby so zdravotným znevýhodnením, ohrozených sociálnym vylúčením alebo obmedzením  schopnosti sa 
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav. Cieľom je oboznámiť poslucháčov aj s poradenstvom poskytovaným pre jednotlivcov a rodiny 
v nepriaznivej ekonomickej situácie. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Sociálny poradca v oblasti služieb zamestnanosti a v oblasti poradenstva pre nezamestnaných 

a marginalizované skupiny  
2. Poradenské subjekty v oblasti nezamestnanosti  
3. Sociálne, psychologické a ekonomické dôsledky nezamestnanosti  
4. Sociálne poradenstvo pre marginalizované skupiny a jeho špecifiká 
5.   Poradenstvo (formy, metódy a techniky) pre nezamestnaných a marginalizované skupiny 
6.   Sociálne poradenstvo pre seniorov, základné a špecializované sociálne poradenstvo pre seniorov 
7. Inštitucionálne zabezpečenie sociálneho poradenstva pre seniorov 
8. Sociáne poradenstvo pre osoby so špeciálnymi potrebami 

9. Ekonomická nestabilita rodín a jednotlivcov obsah sociálneho poardenstva a špecifiká poradenskej práce 
Povinná literatúra: 
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KASANOVÁ, A., TOMKA, M. 2009. Sociálna práca s rodinou. Olomouc : Votobia, 2009 
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