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ČINNOSTI A CÍLE

ASOCIACE SOCIÁLNÍCH PEDAGOGŮ

Anotace

K založení Asociace sociálních pedagogů (dále jen „ASOCP“) nás vedl především současný

stav české sociální pedagogiky v praxi. S tím koresponduje také aktuální legislativní

nastavení pozice sociálního pedagoga. Hlavním cílem je ukotvení sociálního pedagoga do

legislativy a narovnání pracovních podmínek v českém školství. Stěžejní je také sdružování

sociálních pedagogů z praxe a ostatních odborníků zabývajících se sociální pedagogikou,

včetně studentů. Z hlavních i dílčích cílů se odvíjejí jednotlivé činnosti, které aktuálně

ASOCP realizuje.

Asociace sociálních pedagogů

„Od myšlenky k realitě“

Základním účelem ASOCP je aktivně usilovat o rozvoj sociální pedagogiky v praxi, včetně

legislativního ukotvení profesní pozice sociálního pedagoga, a umožňovat členům ASOCP

se vyjadřovat ke všem odborným problémům své profese, výchovy a vzdělávání.

Hlavní cíle

▪ Usilovat o prosazení sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících, do

katalogu prací i následné legislativy a vytvářet podmínky pro implementaci profese

sociálního pedagoga ve školách a také v sociální a zdravotnické oblasti.

▪ Vyjadřovat se ke všem odborným problémům své profese, výchovy a vzdělávání,

souvisejících se sociální pedagogikou, tedy podporovat a rozvíjet diskuze ke všem

tématům v oboru své působnosti a souvisejících oborů a provádět osvětovou činnost tak,

aby byla naplňována podstata sociálního pedagoga.

▪ Poskytovat podporu sociálním pedagogům a prosazovat jejích odborné, legislativní,

ekonomické a další zájmy a uplatnění tak, aby při jejich profesním působení byl

naplňován základní rámec sociálně pedagogické činnosti.

▪ Poskytovat podporu především základním a středním školám, zejména ředitelům škol a

školním poradenským pracovištím při zavádění pozice sociálního pedagoga.

▪ Informovat odbornou, ale i laickou veřejnost o poslání a obsahu práce sociálního

pedagoga.

▪ Vytvářet podmínky pro spolupráci členů ASOCP i pro spolupráci s dalšími stavovskými,

spolkovými a profesními organizacemi.

▪ Chránit profesní zájmy svých členů před neodbornými vnějšími zásahy ohrožujícími

reputaci sociální pedagogiky.

▪ Organizovat akce, semináře a další vzdělávací činnosti zaměřené na odborný růst svých

členů při dalším vzdělávání.

▪ Vyvíjet publikační, dokumentační, informační a metodickou činnost související s

problematikou sociální pedagogiky v praxi, stejně jako podporovat výměny zkušeností se

zahraničními kolegy v oboru.

Hlavní činnosti

▪ Vypořádání připomínek k novele zákona o pedagogických pracovnících a snaha o

legislativní ukotvení pozice sociálního pedagoga.

▪ Snaha o navázání hlubší spolupráce s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

(Otevřený dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy).

▪ Metodická podpora sociálním pedagogům (webová sekce pro začínající sociální

pedagogy, konzultace pro sociální pedagogy).

▪ Průzkum počtu absolventů sociální pedagogiky v ČR.

▪ Podpora studentů při psaní kvalifikačních prací s tématem souvisejícím ohledně

sociálního pedagoga.

▪ Spolupráce s univerzitami, Asociací vzdělavatelů v sociální pedagogice, Asociaci

ředitelů základní škol, Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání,

Národním pedagogickým institutem, Nadací Sirius, Českou Asociací streetwork,

Pardubickým krajem, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Ostrov a řady

dalších.

▪ Konzultační činnost pro Pracovní skupinu v oblasti vzdělávání spadající pod Komisi

pro sociální začleňování na MPSV.

▪ Propagace pozice sociálního pedagoga.

▪ Publikování článků v odborných časopisech a na webových stránkách ASOCP.

Závěr

Vize Asociace vychází z potřeby jejího založení, tedy poskytovat inspiraci a příležitosti

(vzdělávací, pracovní i osobní), aby se o schopnostech, dovednostech a myšlenkách

pouze nemluvilo, ale byly opravdu skutečné, hmatatelné a realizované. Naše vize je, že

jednou budeme velká a silná Asociace, která bude moci ovlivňovat rozvoj sociální

pedagogiky.

Kontakt

Asociace sociálních pedagogů, z.s.

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

asocp@asocp.cz
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