Maturitní otázky z předmětu Sociální politika a sociální služby
Školní rok 2022/2023
1. Sociální politika
Definice pojmu, cíle, přístupy, funkce, modely sociální politiky
Objekty a subjekty sociální politiky
Sociální politika a další odvětví
Sociální stát
2. Základní terminologie a historie sociální politiky
Historie sociální politiky na území dnešní ČR
Sociální události, životní a existenční minimum, hmotná nouze, minimální mzda, příjem,
nezaopatřené dítě, střední délka života
Pilíře sociální politiky – stručná charakteristika
3. Systém sociálního zabezpečení v ČR
Definice pojmu sociální zabezpečení
Pilíře sociálního zabezpečení
Sociální pojištění a státní sociální podpora – podrobná charakteristika
4. Sociální pomoc
Definice pojmu, dávky sociální pomoci
Sociální služby – stručná charakteristika
5. Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti
Právní normy a orgány činné v politice zaměstnanosti, nezaměstnanost jako sociální událost,
skupiny obyvatel ohrožené nezaměstnaností, následky ztráty zaměstnání, druhy
nezaměstnanosti
Pasivní a aktivní politika zaměstnanosti; Úřady práce
6. Rodinná politika
Definice základních pojmů, subjekty a objekty, způsoby podpory rodin, vývojové tendence
rodiny
Zdravotní politika
Definice zdraví, cíle a ukazatele zdravotní politiky, subjekty a objekty, struktura zařízení
zdravotních služeb
7. Organizace sociálního zabezpečení v ČR
Státní správa, samospráva (přenesená a samostatná působnost)
Charakteristika jednotlivých orgánů v rámci sociálního zabezpečení
Možnosti a úlohy státu, obce, církví a jednotlivců v sociální oblasti
Právní normy týkající se sociálního zabezpečení
8. Sociální služby I.
Zákon o sociálních službách – druhy a formy sociálních služeb
Služby sociální péče
9. Sociální služby II.
Zákon o sociálních službách - sociální poradenství
Služby sociální prevence
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10. Sociální služby III.
Zákon o sociálních službách - registrace, inspekce, financování sociálních služeb, příspěvek
na péči
Standardy kvality sociálních služeb
11. Stáří jako sociální událost
Definice stárnutí a stáří
Dávky a služby určené pro seniory
Hospicová péče, umění doprovázet
12. Péče o osoby se zdravotním postižením (ZP)
Definice základních pojmů – zdraví, nemoc, invalidita
Integrace osob se ZP - vzdělávání, zaměstnávání; bariéry v integraci
Organizace pomáhající osobám se ZP
Dávky a služby určené pro osoby se ZP
13. Náhradní péče o děti – rodinná péče
Druhy náhradní rodinné péče a jejich charakteristika
Zprostředkování adopce a pěstounské péče
14. Náhradní péče o děti – ústavní péče
Objasnění pojmů ústavní a ochranná výchova
Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Právní normy
15. Prevence kriminality dětí a mládeže
Objasnění pojmů dítě, mladistvý, prevence, kriminalita
Příčiny kriminality
Možnosti řešení (způsoby nápravy)
16. Péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi; rodina funkční a dysfunkční
Objasnění pojmů rodina, nezaopatřené dítě; funkce rodiny
Rodina funkční a dysfunkční
Výchovné styly
Dávky a služby určené pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
17. Rodina jako klient
Rodina v krizové situaci – příklady krizových situací, chování rodiny v době krize
Pomoc rodině v krizi
Návštěva v rodině (sociální šetření)
Syndrom CAN
18. Sociální práce I.
Definice sociální práce, její využití
Sociální pracovník, supervize, syndrom vyhoření
Etika sociální práce
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19. Sociální práce II.
Metody a techniky sociální práce
Vztah sociální práce k jiným vědám
Charakteristika navštívených zařízení sociálních služeb
20. Chudoba v sociální politice a problematika bezdomovectví
Pojem chudoba, druhy, příčiny, důsledky, řešení
Typy a příčiny bezdomovectví, ohrožené skupiny osob
Preventivní aktivity, služby zaměřené na naplnění základních potřeb a na reintegraci
21. Pomoc osobám závislým
Definice závislosti, projevy, příčiny, prevence, důsledky, léčba, služby (obecně)
Závislost na alkoholu, drogách, patologické hráčství a další

V Hostinném, 9.9.2022
Vypracovala: Mgr. Kateřina Šitinová
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