
Střední odborná škola sociální, o. p. s., Křižíkova 4, 186 00 Praha 8 

školní rok 2020/2021 

MATURITNÍ OKRUHY – Sociální péče 
1. Zákl. pojmy v sociální oblasti. Vymezení sociální péče a práce. Soc. práce jako rozporuplná 

profese. Legislativní a institucionální základy soc. práce. Vztah SOP, SPL a ekonomiky. 

 

2. Struktura rodiny, funkce, role, vztahy. Vývojový cyklus rodiny. Současná rodina a její 

problémy – sociálně-ekonomická charakteristika současné rodiny, rozpad rodiny. 

 

3. Dysfunkční rodina, formy pomoci. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže. CAN. 

 

4. Ústavní péče o děti žijící mimo vlastní rodinu – ústavní a ochranná výchova, typy zařízení, 

psychosociální aspekty ústavní výchovy. 

 

5. Náhradní rodinná péče – osvojení, pěstounská péče, problémy náhradní rodinné péče. 

 

6. Postavení starého člověka ve společnosti a rodině, pojetí stáří a současné společnosti. Znaky 

stáří a stárnutí. 

 

7. Soc. služby pro seniory žijící ve vlastní rodině, domácí a ústavní péče o seniory, typy, 

charakteristika, srovnání. 

 

8. Sociální práce s jednotlivcem, etapy. Klient, klíčové znalosti, obtížný soc. klient. 

 

9. Osobnost sociálního pracovníka, vztah mezi soc. pracovníkem a klientem. Pomáhající 

profese, paradoxy pomáhání. Etika soc. práce. 

 

10. Péče o občany se zdravotním postižením. Vliv postižení na integraci, podmínky integrace. 

 

11. Soc. zabezpečení ZPO, sociální služby, peněžitá pomoc. 

 

12. Sociální prevence – I., II., III. Prevence. Vymezení, cílová skupina, pracovníci. 

 

13. Streetwork – terénní sociální služby. 

 

14. Soc. práce skupinová, typy skupin, vývoj skupin. Sociální programy, zážitková pedagogika. 

 

15. Péče o bezdomovce, principy, subjekty. Pojem bezdomovectví. 

 

16. Formy pomoci lidem v sociální a hmotné nouzi. Chudoba – pojetí a příčiny. Životní a 

existenční minimum, past chudoby. 

 

17. Soc. vyloučení – vznik, příčiny, projevy. Soc. služby. Komunitní soc. práce. 

 

18. Nezaměstnanost, vymezení, druhy, důsledky. Pomoc nezaměstnaným – aktivní a pasivní 

politika zaměstnanosti. 

 

19. Drogová závislost, sociální dopady závislosti, péče o drogově závislé. 

 

20. Dobrovolnictví, programy. Vládní a nevládní sektor v SOP, role. Činnost konkrétních 

humanitárních organizací. 


