Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Sociálna práca so žiadateľmi o azyl
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti
61 %).
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú informácie, že Slovensko sa v rámci EÚ stáva cieľovou krajinou migrantov a mení sa
na multikultúrnu krajinu. Sociálna práca s cudzincami s cieľom integrácie do väčšinovej populácie musí
napomôcť zvýšiť a urýchliť využívanie ich kultúrno-sociálneho a hospodárskeho prínosu. Sociálni pracovníci
musia zvládnuť prácu s rôznymi migrantmi (pôvod EÚ a tretie krajiny) a ich rodinnými príslušníkmi, ktorí sú tu
dobrovoľne (rodina, práca), resp. z donútenia (azylanti). Predmet naučí študentov predchádzať xenofóbii, znížiť
vylúčenie (marginalizáciu) a stratu ľudského potenciálu.
Stručná osnova predmetu:
 História a pojem migrácie: vývoj, typy a podstata migračných pohybov vo svete, príčiny a dôsledky.
 Vplyv migrácie na jednotlivca a spoločnosť.
 Princípy a ciele migračnej, azylovej a integračnej politiky
 Medzinárodné, európske a národné politiky a nástroje.
 Inštitucionálne zabezpečenie práce s migrantmi.
 Hlavné oblasti integračných aktivít a ochrany žiadateľov o azyl: zamestnanosť, ubytovanie, vzdelávanie,
sociálne zabezpečenie, zdravie, začlenenie do majoritnej spoločnosti.
 Sociálna práca v migračnej a integračnej politike.
Odporúčaná literatúra:
HLINČÍKOVÁ, M. – LAMAČKOVÁ, D. – SEKULOVÁ, M. 2011. Migranti a migrantky na trhu práce v
Slovenskej republike – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie. Bratislava : IVO, 2011.
BRNULA, P. 2010. Základy sociálnej práce so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Prešov : Iris, 2010.
Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike (výber kapitol a integračných opatrení). 2009. Bratislava:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2009.
DIVINSKÝ, B. 2009. Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ, Bratislava : IOM, 2009.
MITTELMANOVÁ, M. – VOLANSKÁ, M. – TUŽINSKÁ, H. 2009. Vybrané práva cudzincov na území SR
a kultúrna rozmanitosť. Stimul, 2009.
SEKULOVÁ, M. – GYARFÁŠOVÁ, O. 2009. Indikátory integrácie migrantov – aktuálne skúsenosti a budúce
výzvy. Bratislava : IVO, 2009.
KOVÁTS, A. a kol. 2006. Praktická sociálna práca s utečencami. Prístup cez ľudské práva. Budapešť :
Menedék – Maďarské združenie pre migrantov, 2006.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o cudzincoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších predpisov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
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