Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Terénna sociálna práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
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 si osvoja základné zručností pre predchádzanie, zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo
opakovania negatívnych životných situácií klientov a ich rodín prostredníctvom metódy terénnej sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
 Terénna sociálna práca (TSP) a jej špecifiká z pohľadu terénneho sociálneho pracovníka.
 Princípy, ciele a cieľové skupiny terénnej sociálnej práce.
 Poslanie a úloha terénneho sociálneho pracovníka v sociálne znevýhodnených skupinách.
 Sociálne vylúčenie. Základné zdroje spoločnosti. Problémové oblasti.
 Sociálno-patologické javy, s ktorými sa terénny sociálny pracovníka stretáva.
 Etapy práce s klientom v TSP.
 Metódy a nástroje v TSP.
 Etické zásady TSP. Štandardy TSP. Etické dilemy v TSP.
 Administratívne aspekty TSP.
 Legislatívny rámec sociálneho zabezpečenia pri výkone TSP.
 Štandardy TSP v obci – práca s vylúčenými komunitami.
 Proces vzdelávania TSP a jeho realizácia v podmienkach SR.
 Činnosti a kompetencie terénneho sociálneho pracovníka.
Odporúčaná literatúra:
MÁTEL, A. – HARDY, M. a kol. 2013. Vybrané kapitoly metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP
sv. Alžbety, 2013.
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. (eds.) 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál,
2005.
BEDNÁŘOVÁ, Z – PELECH, L. 2003.Slabikářsociální práce na ulici. Brno : Doplněk, 2003.
GREF, K. 1995. Was macht streetwork aus? In Handbuch aufsuchende Jugend – und Sozialarbeit. München :
Juventa Verlag, 1995.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v z.n.p.
Zákon č. 36/2205 Z. z. o rodine v z.n.p.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
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