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• Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) je dobrovolné sdružení 
právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, 
které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně 
poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci. 

• Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v 
sociální práci v ČR. Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je 
zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke 
zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České 
republice. 

• ASVSP má 27 řádných členů, 6 přidružených členů VOŠ, VŠ.

• https://www.asvsp.org/



Role ASVSP v

• Monitoruje kvalitu terciárního vzdělávání. 

• Rozvíjí Minimální standardy  ve vzdělávání.

• Rozvíjíme dialog mezi teorií a praxí. 

• Vydává časopis Sociální práce/Sociálná práca

https://socialniprace.cz/

• Podílí se na přípravě a realizaci významných národních projektů v 
oblasti vzdělávání – IVOV, Profesionalizace sociální práce. 

• Je partnerem pro komunikaci jednání s MPSV a profesními spolky .



aktivity ASVSP V DOBĚ PANDEMIE :
• Sociální partner pro jednání s MPSV a MŠMT k pracovní povinnosti studentů.

• Ve spolupráci s MPSV se podařilo ukotvit praxi studentů sociálních oborů v 
přípravě na regulované povolání do opatření vlády – usnesení Vlády ČR ze dne 8. 
února 2021 č. 119 o změně krizového opatření.

• Ve spolupráci s jednotlivými členskými školami, např. FF UK – katedra 
sociální práce, byl vytvořen, pro studenty 

„Psychologický průvodce vaší službou pro organizace v období koronaviru“
Cílem autorek průvodce bylo vybavit studenty oporami, jak předcházet 
extrémnímu stresu a přetížení a jak po akci vystoupit z pracovní role a 
nenosit pracovní stres s sebou.
(Daniela Vodáčková, Olga Havránková, Pavla Kodymová a Kateřina Hejnová)



• V časopise Sociální práce/Sociálná práce  věnovala prostor pro sdílení 
zkušeností  - Příběhy z první linie.  

https://socialniprace.cz/pribehy-z-prvni-linie/

• ASVSP propagovalo a podporovalo dobrovolnictví v době pandemie.

A dále je ASVSP: 
• Sociální partner pro jednání se zástupci krajů
• Sociální partner pro jednání se spolky sociálních pracovníků v ČR
• Sociální partner pro své členské školy
• Sociální partner pro studenty

https://socialniprace.cz/pribehy-z-prvni-linie/


ASVSP a Světový den sociální práce

• ASVSP věnuje pozornost a každoročně „oslavuje“ a připomíná si Světový 
den sociální práce,  a to prostřednictvím škol, které připravují studenty na 
regulované povolání sociální pracovník/sociální pracovnice.

• ASVSP spolupracuje se studenty, nabízí jim prostor v časopise SP, zapojuje 
je do dobrovolnictví.

• Studenti jsou naši:
➢Budoucí kolegové a kolegyně
➢Nelze je opomíjet
➢Je třeba je zapojovat do profesních komunitních procesů 



Děkujeme za pozornost 

https://www.asvsp.org/

https://socialniprace.cz/

Diskusi vítáme, zapojte se do diskuse o sociální práci, sdílejte s námi 
teorii a praxi. 


