
Listy sociální práce Informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky

PODZIM2014S , ,   

1ROČNÍK   II.

Listy
sociální práce
Informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky

49,50 Kč / 2 € ČÍSLO

2

PODZIM 2014

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Partnerem časopisu je Ministerstvo práce a sociálních věcí

ROČNÍK II.

www.apsscr.cz
www.listysp.cz



Listy sociální práce Informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky

PODZIM2014

3ROČNÍK   II.

O

Z obsahu čísla:

   4 Úvodníky
 (Zdeněk Kašpárek, Radek Suda)

   5 Domácí hospicová péče 
a krizová intervence

 (Marek Uhlíř, Juliána Bindásová)

   6 Je na základní škole potřeba 
školní sociální pracovník?

 (Lucie Hubertová)

   8 Arte iletika jako most, 
který spojuje 

 (Miroslava Pávková, 
 Lucie Mílová)

10 Individuální plánování práce 
s klientem jako cesta 
k jeho osobní nezávislosti

 (Jana Kulhánková)

12 Kam s nimi?
 (Romana Jakešová)

14 Dítě jako možný objekt 
zneužívání rodiči pomocí 
informačních technologií

 (Ivana Matoušková, Pavla Kodymová)

16 Jak využily sociální pracovnice 
první republiky čtvrt století 
k rozvoji profese

 (Pavla Kodymová)

19 Násilí z nenávisti – úvod 
do problematiky

 (Klára Kalibová)

20 Násilí z nenávisti a sociální práce 
 (Kateřina Baňacká)

21 I. Tomeš a kol.: Sociální právo 
České republiky

 (Petr Vojtíšek) 

22 Služby Diakonie ČCE obětem 
obchodu s lidmi  

 (Veronika Macová)

24 Pomoc trestně stíhaným osobám 
a obětem trestných činů na obou 
stranách česko-německé hranice 

 (Martin Loukota)

26 Prijatie zákona o sociálnej práci 
– dobrá správa a perspektíva 
pre sociálnych pracovníkov 
na Slovensku  

 (Milan Schavel)

28 Světový den sociální práce 
v kontextu systémové podpory 
sociálních pracovníků 
inancované ESF

 (Petr Votruba)

29 Aktuálně k přípravě zákona 
o sociálních pracovnících

 (Melanie Zajacová)

30 Odborná kvali ikace sociálního 
pracovníka a související otázky

 (Filip Novotný)
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