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Quo Vadis, sociální práce v ČR ? Na tuto a spoustu dalších souvisejících
otázek se pokoušeli nalézt odpovědi odborníci z oblasti sociální práce
z České republiky, Slovenska i Polska v průběhu dvoudenní konference, která
se uskutečnila 13. – 14. června 2017 v Benešově. Organizátory konference
byl Institut pro veřejnou správu Praha a Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Po slavnostním zahájení konference, v rámci kterého pozdravili účastníky
konference zástupci pořádajících institucí doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.,
LL.M. ředitel Institutu pro veřejnou správu Praha a rektorka Vysoké školy
finanční a správní Dr. Bohuslava Šenkýřová, vystoupili se svými úvodními
slovy též zástupci Ministerstva vnitra Mgr. Monika Pálková, MPA, náměstkyně
ministra vnitra pro řízení sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení,
bezpečnostního výzkumu a projektového řízení, a zástupce Ministerstva
práce a sociálních věcí Mgr. Jan Vrbický.
Po úvodních zdravicích zahájil odborný program konference prof. PhDr. Pavel
Mühlpachr, Ph.D. se strategickým příspěvkem nazvaným „Dilema sociální
práce – teorie vs. praxe“. V plenárním zasedání prvního konferenčního dne
následovaly další zajímavé příspěvky významných odborníků jako např. paní
prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., která se věnovala problematice sociálně
právní ochrany dětí. Následně sociální práci s pachatelem trestného činu
v obecných souvislostech popsala ve svém příspěvku prof. JUDr. Helena
Válková, CSc.
Na klíčové příspěvky vystupujících prvního dne navázala úzce vystoupení
dalších odborníků teorie a praxe v oblasti sociální práce druhý konferenční
den. Jednotlivá vystoupení zazněla ve třech odborných sekcích, kde se
účastníci konference věnovali aktuálním tématům dotýkajícím se sociálně
právní ochrany dětí, sociálních služeb, vzdělávání v oblasti sociální práce a
problematice sociální práce s pachateli trestných činů. Na konferenci zaznělo
více jak dvacet odborných příspěvků, které vyvolaly zajímavou diskusi, jež se

plynule přesouvala z odborných jednání jednotlivých sekcí do kuloárů a dle
našich informací probíhá mezi účastníky do dnešních dnů prostřednictvím
nově na konferenci navázaných kontaktů.
Z konference bude vydána kolektivní recenzovaná monografie, která umožní
nejen účastníkům konference seznámit se podrobněji s prezentovanými
tématy. Již v průběhu konference zazněly náměty, doporučení ve smyslu
realizace obdobných odborných setkávání v pravidelných intervalech, kdy
organizátoři konference přislíbili uskutečnění konference na téma sociální
práce též v příštím roce. Účastníci se již na tuto a další obdobné odborné
akce moc těší.

