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1.

Pojmológia, metóda, metodika, metodológia, technika, prístup. História vývoja metód
sociálnej práce, najvýznamnejšie obdobia vývoja metodiky sociálnej práce. Klasifikácia
metód, foriem a druhov sociálnej práce.

2.

Sociálna práca s jednotlivcom, etapy práce s jednotlivcom.

3.

Základné princípy sociálnej práce s jednotlivcom. Profesionálny vzťah sociálneho
pracovníka s klientom, hranice tohto vzťahu, poruchy hraníc vzťahu medzi sociálnym
pracovníkom a klientom. Komunikácia s klientom v sociálnej práci.

4.

Sociálna práca so skupinou: Jednotlivec v skupine. Charakteristika sociálnej práce so
skupinou. Delenie skupín. Určenie smerovania a témy skupiny. Pravidlá skupiny.
Postúpenie klienta do skupiny. Príprava klienta na prácu v skupine.

5.

Sociálna práca so skupinou: Etapy práce so skupinou. Skupinová dynamika. Riadenie
konfliktu v skupine. Spätná väzba v skupine.

6.

Sociálna práca s komunitou, typológia a štruktúra komunít. Základné etapy a stratégie
práce s komunitou. Sociálny pracovník v sociálnej práci s komunitou (kompetencie,
úlohy a metódy práce).

7.

Sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách, druhy, formy, poskytovateľ,
prijímateľ, registrácia sociálnej služby. Plánovanie sociálnych služieb. Aplikácia zákona
na konkrétny druh sociálnej služby.

8.

Projektovanie a význam projektov v sociálnej práci. Hlavné časti projektu. Zdroje
financovania neziskových organizácií. Fundraising.

9.

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Kompetencie sociálneho pracovníka
podľa príslušnej legislatívy.

10. Terénna sociálna práca. Formy a ciele terénnej sociálnej práce. Aplikácia na konkrétnu
cieľovú skupinu.
11. Seniori v spoločnosti z pohľadu sociálnej práce (staroba ako sociálna udalosť, príprava na
starobu, adaptačný syndróm, metódy sociálnej práce so seniormi).
12. Sociálna práca s utečencami a migrantmi. Významné dokumenty a legislatíva súvisiace
s utečencami. Azylový proces. Ciele sociálnej práce s utečencami. Riešenie potrieb
migrantov a utečencov zo strany sociálnej práce.
13. Ontogenetický vývin a jeho periodizácia, najznámejšie teórie vývinu dieťaťa
(psychoanalytické teórie, psychosociálna teória Eriksona, Piagetova teória kognitívneho
vývinu, Kohlbergova teória morálneho vývinu).

14. Psychopatológia – zdravie, choroba, MKCH 10, exogénne a endogénne príčiny vzniku
duševných porúch. Neurotické a úzkostné poruchy (generalizovaná úzkostná porucha,
fóbická úzkostná porucha, panická úzkostná porucha, obsendantno-kompulzívna
porucha).
15. Afektívne poruchy (depresívny syndróm, manický syndróm). Pervazívne vývinové
poruchy (autizmus, ďalšie pervazívne vývinové poruchy, sociálny význam autistickej
poruchy). Mentálne postihnutie (psychologická charakteristika, sociálny význam
a socializácia jedincov s mentálnym postihnutím).
16. Psychológia osobnosti (osobnostné rysy, temperament, charakter, morálka). Poruchy
osobnosti (paranoidná, schizoidná, disociálna, emočne nestabilná, historionska,
anankastická, vyhýbavá, závislá porucha osobnosti).
17. Sociálna práca s občanmi so zdravotným (telesným, zrakovým, sluchovým,
mentálnym,...) postihnutím. Sociálna rehabilitácia a jej špecifiká pri jednotlivých druhoch
postihnutia. Oblasti kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP, sociálna posudková činnosť
na ÚPSVaR, peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP, osobná asistencia. Aplikácia na
konkrétnu situáciu.
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