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PŘÍLOHA 

Příloha č. 1 – Použitý dotazník 

Dobrý den, 
jmenuji se Radka Vošahlíková a jsem studentkou 3. ročníku Sociální práce na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době píšu bakalářskou 
práci týkající se role (profesních) organizací v oblasti péče o sociální pracovníky. 
Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při malé sondě, která bude součástí této 
práce. Ujišťuji Vás, že získaná data budou použita pouze pro studijní účely v rámci mé 
bakalářské práce. Dotazník obsahuje 8 jednoduchých otázek, na jejichž zodpovězení 
nebudete potřebovat více než 15 minut. Budete-li mít zájem o výsledky této sondy, 
kontaktujte mě, prosím, na adrese radka.vosahlikova@gmail.com. Na tuto adresu 
také, prosím, zašlete vyplněný dotazník. 
 
Vybrané odpovědi vyznačte tučně, případně vepište do volných rámečků. Pokud není 
uvedeno jinak, vybírejte pouze jednu odpověď. 
 
Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a čas. 
Radka Vošahlíková 

 
1. Co patří mezi aktivity Vaší organizace? (Můžete zvolit více odpovědí.) 

a) Zastupování a hájení zájmů členů organice u státních subjektů 
b) Zastupování a hájení zájmů členů organice u nestátních subjektů 
c) Reprezentování zájmů členů organizace u veřejnosti (české, případně zahraniční) 
d) Účast na tvorbě legislativy v oblasti sociální práce 
e) Vyjednávání o podmínkách zaměstnávání sociálních pracovníků 
f) Odborné vzdělávání členů organizace 
g) Spolupráce se školskými zařízeními vzdělávajícími budoucí sociální pracovníky 
h) Právní poradenství členům organizace 
i) Péče o sociální pracovníky 
j) Další aktivity (Napište vlastními slovy.): 

 
 
 
 

k) Nic z výše uvedeného, jiné (Napište vlastními slovy.):  

 
 

 
 

 
Pokud jste neoznačil/a možnost i), přeskočte následující dvě otázky a pokračujte až na 
otázku č. 4.               
 
2. Co konkrétně ve Vaší organizaci péče o sociální pracovníky zahrnuje? 
(Napište vlastními slovy.) 

 
 
 
 
 

mailto:radka.vosahlikova@gmail.com
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3. Co ve Vaší organizaci péče o sociální pracovníky nezahrnuje, ale myslíte si, že by 
měla zahrnovat? (Napište vlastními slovy.) 

 
 
 
 

 
4. Na co se zaměřuje Vaše organizace? (Vaši odpověď označte na škále od 0 do 10, kde 0 
znamená zaměření se pouze na rozvoj profese sociální práce a 10 znamená zaměření se 
pouze na rozvoj osobnosti sociálního pracovníka.) 
 

Rozvoj profese 
sociální práce 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rozvoj osobnosti sociálního 
pracovníka 

     
5. Snažíte se v současné době nějakým způsobem prosazovat systémovou péči o 
sociální pracovníky? Tzn., snažíte se o vyjednání nějaké péče o sociální pracovníky 
(v rámci pracovních podmínek), která by byla například stanovena zákonem a 
týkala se tedy plošně všech sociálních pracovníků? 

a) Ano 
b) Ne 

 
Pokud jste zvolil/a možnost ne, přeskočte následující otázku a pokračuje až na otázku č. 7. 
 
6. Co konkrétně se snažíte prosadit? (Napište vlastními slovy.) 

 
 
 
 

 
7. Zvažujete do budoucna možnost, že by se Vaše organizace snažila o prosazování 
systémové péče o sociální pracovníky? 

a) Určitě ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Určitě ne 

 
8. Myslíte si, že by sociální pracovníci měli mít zákonem stanovený nárok na určité 
zaměstnanecké výhody? Tzn. nárok například na (u každé možnosti vyberte ano či ne): 
a) příspěvek na penzijní 
připojištění 

Ano ne 

b) příspěvek na životní 
připojištění 

Ano ne 

c) delší dovolenou Ano ne 
d) dovolenou na zotavenou Ano ne 
e) příspěvky na sportovní 
vyžití 

Ano ne 

f) příspěvek na kulturní 
vyžití 

Ano ne 

g) příspěvek na wellness Ano ne 
h) další odborný rozvoj 
(další vzdělávání) 

Ano ne 

 
MNOHOKRÁT DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI!
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Příloha č. 2: Medailonky oslovených organizací  

A) RADA PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍ PRÁCE 

- Rada pro rozvoj sociální práce je významná zastřešující organizace v oblasti sociální 

práce 

- jejími členy jsou: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociace 

vzdělavatelů v sociální práci, Diakonie ČCE, Charita ČR, Slezská diakonie, Společnost 

sociálních pracovníků ČR, Asociace občanských poraden, Sdružení azylových domů v 

ČR 

- Rada je sdružením právnických osob ve smyslu § 20, písmene f, Občanského zákoníku 

 

Poslání 

„Posláním RAROSP je rozvíjet odbornou úroveň, kvalitu a společenskou prestiž profese 

a oboru sociální práce prostřednictvím spolupráce, výměny zkušeností a příkladů dobré 

praxe mezi vzdělavateli v sociální práci, profesními organizacemi sociálních pracovníků 

a jejich zaměstnavateli. 

 

Cíle 

Formulovat společná odborná stanoviska k aktuálním tématům rozvoje sociální práce.  

Podporovat rozvoj a kvalitu celoživotního vzdělávání v sociální práci. 

Předávat nové poznatky široké odborné veřejnosti.“
1
  

 

Předmět činnosti 

„Předmětem činnosti Rady je podporovat spolupráci vzdělavatelů v sociální práci, 

profesních organizací sociálních pracovníků a jejich zaměstnavatelů, za účelem rozvoje 

a zlepšování sociální práce a sociálních služeb.“
2
  

 

Webové stránky 

http://www.rarosp.cz 

 

B) ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY 

- největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR 

- k 7. 8. 2012 sdružuje 889 organizací a 2151 registrovaných služeb 

- nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů 

sociálních služeb 

- jako základní cíl sleduje rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb 

- mezi činnosti asociace patří především: 

 zastupování a hájení zájmu svých členů u státních a ostatních zainteresovaných 

institucí (např. předkládání odborných stanovisek, kvalifikované oponentury a 

iniciace a podpora právní regulace v oblasti sociálních služeb) 

                                                             
1 Rada pro rozvoj sociální práce. Rada pro rozvoj sociální práce [online]. 2008 [cit. 2012-08-01]. 

Dostupné z: <http://www.rarosp.cz/index.html> 
2 Stanovy. Rada pro rozvoj sociální práce [online]. 1998 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

<http://www.rarosp.cz/stanovy.html> 

http://www.rarosp.cz/
http://www.rarosp.cz/index.html
http://www.rarosp.cz/stanovy.html
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 zprostředkování rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti 

poskytovatelů sociálních služeb 

 reprezentace společných zájmů a potřeb svých členů u veřejnosti v ČR i 

zahraničí 

 studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost
3
 

 

Webové stránky 

http://www.apsscr.cz/ 

 

C) ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PRÁCI 

- „ASVSP je dobrovolné sdružení vysokých škol, jejich částí, jiných škol a dalších 

subjektů, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR.“
4
 

 

Cíle 

- zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR 

- zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a 

výkonu služeb sociální práce v ČR 

- vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci 

- vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca
5
 

 

Webové stránky 

http://www.asvsp.org/ 

 

D) DIAKONIE CČE 

- „Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem 

těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do 

nepříznivé životní situace.“
6
 

- Diakonie ČCE je druhou největší neziskovou organizací poskytující sociální služby 

v ČR (obnovená činnost v r. 1989) 

- „v přímé péči denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích:  

od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, 

azylových domů, chráněných dílen až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.“
7
   

 

Webové stránky 

http://www.diakonie.cz/ 

 

                                                             
3 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

České republiky [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: <http://www.apsscr.cz/> 
4 Stanovy ASVSP. Asociace vzdělavatelů v sociální práci [online]. 2005 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

<http://www.asvsp.org/dokumenty.php> 
5 Kdo jsme. Asociace vzdělavatelů v sociální práci [online]. 2009 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

<http://www.asvsp.org/> 
6 Hlavní portál - DIAKONIE ČCE. Diakonie Českobratrské církve evangelické [online]. 2010 [cit. 2012-

08-01]. <Dostupné z: http://www.diakonie.cz/> 
7 O Diakonii - DIAKONIE ČCE. Diakonie Českobratrské církve evangelické [online]. 2010 [cit. 2012-08-

01]. <Dostupné z: http://www.diakonie.cz/o-diakonii/> 

http://www.apsscr.cz/
http://www.asvsp.org/
http://www.diakonie.cz/
http://www.apsscr.cz/
http://www.asvsp.org/dokumenty.php
http://www.asvsp.org/
http://www.diakonie.cz/
http://www.diakonie.cz/o-diakonii/
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E) CHARITA ČR 

- nezisková humanitární organizace Charita ČR je největším nestátním poskytovatelem 

sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií 

- hlavní činností je pomoc potřebným na území ČR 

- kromě toho se podílí i na humanitární a především pak rozvojové pomoci do zahraničí 

- Charita ČR je právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva, je útvarem 

římskokatolické církve registrované v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a 

náboženských společnostech
8
 

 

Poskytované služby 

 - pomoc potřebným je poskytována skrze zdravotní a sociální služby, a to lidem od 

raného do seniorského věku v terénu či v zařízeních 

- poskytuje sociální a zdravotní služby (definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách) 

- kromě toho i další: hospice, charitní služby (humanitární sklady oblečení, půjčovny 

kompenzačních pomůcek, chráněné dílny, mateřská centra), humanitární pomoc a 

pomoc cizincům v nouzi na území ČR
9
 

 

Webové stránky 

http://www.charita.cz/ 

 

F) SLEZSKÁ DIAKONIE 

- Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, poskytující služby v sociální oblasti 

- jedná se o „křesťanskou organizaci s vysokou úrovní kultury, kvalitními a 

inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i 

v zahraničí“
10

 

  

Cíle 

 „Poskytovat kvalitní sociální a sociálně zdravotní služby v souladu s praktickým 

naplňováním biblických zásad lásky a služby potřebným lidem 

 Poskytovat širokou paletu služeb odpovídající různorodosti potřeb lidí 

 Rozvíjet týmovou spolupráci organizace“
11

 

- tato organizace působí na území Moravskoslezského kraje od r. 1990, navázala 

Slezské církvi evangelického augsburského vyznání 

- rok 2005 přinesl rozšíření Slezská diakonie do Jihomoravského, následně i 

Olomouckého kraje 

- nyní provozuje více než 60 středisek, téměř 450 zaměstnanců poskytuje 94 sociálních 

                                                             
8 O Charitě - Charita Česká republika. Charita Česká republika [online]. 2010 [cit. 2012-08-01]. 

Dostupné z: <http://www.charita.cz/o-charite/> 
9 Činnost v ČR - Charita Česká republika. Charita Česká republika [online]. 2010 [cit. 2012-08-01]. 

Dostupné z:  <http://www.charita.cz/cinnost-v-cr/> 
10 Poslání. Slezská diakonie [online]. 2011 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

<http://www.slezskadiakonie.cz/o-slezske-diakonii/poslani> 
11 Ibid. 

http://www.charita.cz/
http://www.charita.cz/o-charite/
http://www.charita.cz/cinnost-v-cr/
http://www.slezskadiakonie.cz/o-slezske-diakonii/poslani
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služeb pro více než 4500 uživatelů
12

 

 

Webové stránky 

http://www.slezskadiakonie.cz/ 

 

G) SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ 

- dobrovolná odborná organizace sdružující členy, kteří se aktivně podílejí na rozvoji 

sociální práce a zvyšování odborné úrovně sociální práce v praxi 

- je členem Mezinárodní asociace sociálních pracovníků (IFSW) 

- organizuje odborné konference a pracovní dny, pravidelně vydává "Informace" 

- poskytuje svým členům pomoc v souvislosti s jejich přípravou na povolání a výkonem 

zaměstnání 

- usiluje o to, aby sociální práci na všech úrovních vykonávali pracovníci s příslušným 

odborným vzděláním
13

 

- založena v roce 1990 

- navázala na tradici Organizace sociálních pracovnic působící na území České 

republiky od roku 1921
14

 

 

Činnost organizace 

- „podporuje všestranný rozvoj oboru sociální práce, a to jak teoretický tak i praktický, 

chrání a zlepšuje jeho úroveň, 

- podporuje rychlé rozšiřování nových poznatků a zkušeností z oboru soc. práce jak 

domácích, tak i mezinárodních, aby se zvýšila jeho úroveň ve všech oblastech života 

společnosti, kde je třeba předcházet, zmírňovat a odborně řešit sociální problematiku 

jedinců, skupin, celých obcí i územních celků, 

- umožňuje členům vzájemnou výměnu odborných zkušeností a získávání poznatků ze 

všech oblastí sociální péče, a tím se aktivně podílí na dalším vzdělávání sociálních 

pracovníků, 

- pomáhá šířit a popularizovat ve veřejnosti zásady a poznatky o prevenci sociálních 

problémů vyskytujících se ve společnosti, 

- usiluje o to, aby na pracovních místech v oblasti sociální práce ve všech úrovních byli 

sociální pracovníci s příslušným odborným vzděláním, 

- hájí profesní zájmy sociálních pracovníků a podává příslušným orgánům návrhy, 

stanoviska a odborné posudky o otázkách sociální práce a jejího celospolečenského 

hodnocení ve všech oblastech péče o člověka a podílí se na jejich řešení, 

- dbá na to, aby veškerá činnost sociálních pracovníků odpovídala principům etiky 

sociální práce, 

- poskytuje svým členům odborné porady a pomoc v souvislosti s jejich přípravou na 

povolání a výkon zaměstnání, 

                                                             
12 O Slezské diakonii. Slezská diakonie [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

<http://www.slezskadiakonie.cz/o-slezske-diakonii> 
13 České platformy. In: Časopis Sociální práce/Sociálna práca [online]. 2012 [cit. 2012-08-02]. Dostupné 

z: <http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=11&podsekce=47> 
14 Historie Společnosti. In: Společnost sociálních pracovníků ČR [online]. 2005 [cit. 2012-08-02]. 

Dostupné z: <http://sspcr.xf.cz/history.html> 

http://www.slezskadiakonie.cz/
http://www.slezskadiakonie.cz/o-slezske-diakonii
http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=11&podsekce=47
http://sspcr.xf.cz/history.html
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- usiluje o reformu a sjednocení odborné přípravy pro povolání sociálního pracovníka, 

o modernizaci výuky a její přiblížení potřebám sociální práce ve všech oblastech péče 

o člověka, 

- pomáhá utvářet vysokoškolské studium v oboru sociální práce svými podněty, 

zejména pomáhá vytvořit pracoviště pro výzkum sociální práce a pro klinický 

a praktický výcvik posluchačů, 

- účinně pomáhá při publikování odborných prací svých členů a dbá na jejich vysokou 

odbornou úroveň, 

- navazuje a udržuje mezinárodní styky v oboru sociální práce, zejména s Mezinárodní 

federací sociálních pracovníků a s členskými organizacemi této federace, 

 - spolupracuje se společenskými organizacemi, zejména s dobrovolnými 

a svépomocnými organizacemi působícími v oblastech péče o člověka.“
15

 

 

Webové stránky 

- nové: http://www.socialnipracovnici.cz/ (dočasně nedostupné k 8.8.2012) 

- staré: http://sspcr.xf.cz, http://sspcr.unas.cz 

 

H) ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN 

- v roce 1997 vzniklo Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které v roce 

1998 změnilo název na Asociaci občanských poraden 

- v současné době sdružuje asociace 40 občanských poraden, jejich detašovaných 

pracovišť a kontaktních míst na 66 místech ČR
16

 

 

Cíle činnosti sdružení 

„a) sdružovat subjekty provozující občanské poradny v České republice (dále jen 

„občanské poradny“) a subjekty podporující rozvoj a principy občanského poradenství,  

b) podporovat vznik nových a rozvoj stávajících občanských poraden, 

c) poskytovat občanským poradnám profesní podpůrné služby, 

d) usilovat o finanční stabilitu sítě občanských poraden, 

e) napomáhat občanských poradnám k naplňování standardů kvality, 

f) analyzovat a vyhodnocovat problémy občanů, tyto výstupy předávat kompetentním 

orgánům a institucím, a tak přispívat ke zkvalitňování politiky a zákonodárství na 

celostátní úrovni, 

g) propagovat a reprezentovat cíle sdružení a jejich členů při jednání s institucemi a 

organizacemi na národní a mezinárodní úrovni, 

h) připravovat, organizovat a realizovat vzdělávací projekty a programy pro veřejnost, 

kurzy, výcviky, přednášky, semináře, 

i) vytvářet podmínky pro spolupráci členů sdružení.“
17

 

 

                                                             
15 Stanovy Společnosti sociálních pracovníků ČR. In: Společnost sociálních pracovníků ČR [online]. 2000 

[cit. 2012-08-02]. Dostupné z: <http://sspcr.xf.cz/Stanovy.doc> 
16 O nás: Asociace občanských poraden. In: Asociace občanských poraden [online]. 2011 [cit. 2012-08-

02]. Dostupné z: <http://www.obcanskeporadny.cz/o-nas/> 
17 Stanovy občanského sdružení Asociace občanských poraden. In: Asociace občanských poraden 

[online]. 2011 [cit. 2012-08-02]. Dostupné z: <http://www.obcanskeporadny.cz/ke-stazeni/> 

http://www.socialnipracovnici.cz/
http://sspcr.xf.cz/
http://sspcr.unas.cz/
http://sspcr.xf.cz/Stanovy.doc
http://www.obcanskeporadny.cz/o-nas/
http://www.obcanskeporadny.cz/ke-stazeni/
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Webové stránky 

http://www.obcanskeporadny.cz/ 

 

I) SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ 

- Sdružení azylových domů v ČR zastřešuje osoby a organizace, které se zabývající 

lidmi bez přístřeší nebo těmi, kdo jsou ohrožení ztrátou bydlení 

- „Sdružení azylových domů v ČR je profesionální organizace, jejímž primárním cílem 

je nejen soustředit subjekty profesionálně se zabývající problematikou osob bez přístřeší 

nebo lidmi ohroženými ztrátou bydlení, ale zejména hájit jejich zájmy a poskytovat jim 

kvalitní prostředí pro fungování.“
18

 

- národní střešní organizace věnující se podpoře služeb sociální prevence 

 

Cíle 

 „Spolupracovat s dalšími organizacemi, které se zajímají o problémy lidí bez 

přístřeší. 

 Vytvořit kooperující síť azylových domů a dalších typů služeb poskytujících 

pomoc lidem v nouzi. 

 Vytvářet jednotnou platformu pro jednání se státními, zákonodárnými a 

samosprávnými orgány na všech úrovních veřejné správy. 

 Vykonávat poradenskou, vzdělávací, konzultační a informační činnost určenou 

svým členům.“
19

 

 

Webové stránky 

http://www.azylovedomy.cz/ 

 

J) PROFESNÍ KOMORA SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ 

 - občanské sdružení Profesní komora sociálních pracovníků vznikla v roce 1997,  na 

svém webu neposkytuje upřesňující informace o svém sdružení, jeho činnostech apod., 

nabízí však upřesnění smyslu svých stránek 

- „Smyslem těchto stránek je nabízet informace rozšiřující odborné možnosti sociálních 

pracovníků, podněcovat diskusi a vzájemnou komunikaci v oboru sociální práce i 

navenek mezi sociálními pracovníky a všemi, kdo se o tuto problematiku zajímají. 

Chceme tím přispět k rozvoji sociální práce jako profese skutečně odborné. Profese, 

která co možná nejvíce naplňuje svůj ideál, pro který jsme se tomuto oboru 

upsali: sociální práce jako umění pomáhat lidem v jejich těžkostech způsobem 

užitečným a udržujícím respekt k člověku.“
20

 

  

Webové stránky 

http://www.pksp.cz 

                                                             
18 O sdružení. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

<http://www.azylovedomy.cz/o-sdruzeni/> 
19 Poslání a cíle S.A.D. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

<http://www.azylovedomy.cz/poslani-a-cile-s-a-d/> 
20 Smysl stránek o sociální práci. In: Profesní komora sociálních pracovníků [online]. b.d. [cit. 2012-08-

02]. Dostupné z: <http://www.pksp.cz/onas.htm> 

http://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.azylovedomy.cz/
http://www.pksp.cz/
http://www.azylovedomy.cz/o-sdruzeni/
http://www.azylovedomy.cz/poslani-a-cile-s-a-d/
http://www.pksp.cz/onas.htm
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K) ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK 

- „Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je 

profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti 

nízkoprahových sociálních služeb.“
21

 

 

Činnost 

 „lobuje ve prospěch členů ČAS i samotného oboru 

 vytváří klima pro práci v oboru (síťuje, napomáhá komunikaci členů, propaguje 

oblast, atd.) 

 podporuje vlastní vnitřní činnost na profesionalizaci oboru, například vytváří 

definice, standardy, stanovuje měřítka kvality, definuje využívání supervize, 

vytváří akreditační a evaluační systém, atd. 

 realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a 

výcvikové programy 

 organizuje profesní setkání, konference, semináře, případně jiné odborné akce“
22

 

 

Webové stránky 

http://www.streetwork.cz 

 

L) SDRUŽENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI 

 - nestátní nezisková organizace působící v ČR již 17 let v oblasti prevence kriminality a 

efektivního řešení následků trestných činů 

- od 4. června 2012 sdružení působí pod novým oficiálním názvem RUBIKON Centrum 

 

Činnost 

 „Ovlivňování systémových změn v oblasti legislativy a zavádění praktických 

postupů 

 Osobní asistence pro konkrétní lidi v nouzové situaci 

 Osvěta směrem k odborné i laické veřejnosti“
23

 

 

Webové stránky 

http://www.spj.cz/ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 StreetWork.cz. Česká asociace streetwork [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

<http://www.streetwork.cz/> 
22 Asociace. Česká asociace streetwork [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

<http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=79&site=cas> 
23 Poslání a činnost. SPJ - Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. 

Dostupné z: <http://www.spj.cz/index.php?page=20> 

http://www.streetwork.cz/
http://www.spj.cz/
http://www.streetwork.cz/
http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=79&site=cas
http://www.spj.cz/index.php?page=20

