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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: sociální činnost 

Zařazení: pedagogika, učitelství a sociální péče 

Popis: 

Povolání je směřováno pro zajišťování sociálních služeb různým klientům, jedná se především o péči 

o lidi, kteří mají zdravotní postižení, dlouhodobé onemocnění, nebo nezvládají péči o vlastní osobu, a 

to např. při zajišťování nákupu a jiných osobních záležitostí. Absolventi si osvojí potřebné poznatky a 

dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních disciplín. Zároveň získají orientaci v systému 

sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. 

 

Úkol č. 1:  

Pořádáte odpolední setkání pro seniory. 

Většina seniorů je pohyblivá a zvládá běžné 

denní činnosti. Pokus se sestavit program 

tohoto setkání, aby se zúčastnění dobře bavili. 

Program by měl být různorodý, může 

zahrnovat jednoduché pohybové aktivity, 

případně rukodělnou činnost zakončenou 

např. poslechem hudby. 

 

Úkol č. 2:  

Navštiv webové stránky Oblastní charity Hodonín, 

která poskytuje služby i v obcích na Slavkovsku 

(hodonin.charita.cz), a vypiš 5 služeb, které 

poskytuje různým skupinám. 

 

 

 

 

Pracovník v sociálních službách 

zná a ovládá tyto činnosti: 

• komunikuje a umí motivovat klienty,  

• má kladný vztah/přístup ke klientům, 

• pracuje s klienty i v kolektivních aktivitách, 

• podílí se na tvorbě kolektivního programu,  

• respektuje klienty, má individuální přístup, 

• zařazuje nové metody při práci a vzdělává se. 

 

Program setkání seniorů 

Zahájení – taneční vystoupení dětí 

z místní MŠ 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Úkol č. 3: 

Vepiš do tabulky, co si představuješ pod uvedenými aktivitami, které mohou být nabízeny různým 

skupinám v rámci sociálních služeb. Následně pak můžeš najít tyto formy na internetu a připiš, zda je 

tvůj popis správný (ve 3. sloupečku ano/ne). 

Aktivity Stručný popis ano/ne 

Cvičení paměti   

Muzikoterapie   

Arteterapie   

Hiporehabilitace   

Canisterapie   

Logopedie   

 

Úkol č. 4: 

V naší společnosti žijí také rodiny s dětmi, které se 

nachází v obtížné životní situaci a kterou nedokážou 

bez pomoci překonat. Jako sociální pracovník hledáš 

důvody, proč se rodina do situace dostala a snažíš se 

navrhnout řešení.  

Pokus se navrhnout řešení pro rodinu XY, která se dostala do tíživé finanční situace (chybí 

peníze na úhradu nájemného, splácení půjčky a dalších plateb, pro dceru je nutné zakoupit 

nový vozík). Mimo jiné je potřeba zajistit docházku do školy pro tuto dívku; rodina nemá vlastní auto.   

 

 

 

 

 

Úkol č. 5:  

Zajímá tě obor?  

Podívej se na web Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská a najdi si obor „sociální činnost“. 

www.szs-jaselska.cz. Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které ti umožní toto vzdělávání.  

Rodina XY 

- maminka na mateřské dovolené (32 let), 

- tatínek (35 let) přibližně 6 měsíců bez práce, 

povoláním technik automobilového průmyslu,  

- děti: chlapec 6 měsíců, dívka 7 let s tělesným 

postižením (upoutána na invalidní vozík). 


