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 V Euroamerickém prostoru uznávaná jako jedna ze tří
klíčových postav pro rozvoj mezinárodní spolupráce v rozvoji
vzdělávání a praxe sociální práce a aktivistka v
transatlantických kampaní za sociální reformy.
 Předsedkyně československého červeného kříže,
 nositelka významných funkcí v mezinárodních organizacích,
 zakladatelka Vyšší odborné školy sociálně zdravotní.
.

Ženská vyšší škola pro sociální péči

 Absolventky prvního cyklu vstupují do praxe odborně
připraveny, ale neakceptovány.
 Sociální ústav hlavního města Prahy přijímá v roce 1923 první
absolventky. Tři z nich pak zakládají „Sociální poradnu“ jako
zcela novou instituci.

Poradenské služby
Nestátní, církevní zařízení, kdy některé z nich postupně přebírá
stát.
 Poradny eugenické (sňatkové, duševního zdraví či abstinenční);
 Poradny pro ženy a dívky (výchova k mateřství), pro novorozence a
kojence, ústřední a obvodové poradny pro děti, poradny pro
„úchylné děti“;
 Poradny pro volbu povolání;
 Poradny tělovýchovné a sportovní;
 Městské sociální poradny;
 Poradny protituberkulózní, lupózní, pro veneriky, choroby srdce a
plic, diabetiky, poruchy endokrinní, zhoubné nádory ….

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice byla nucena denně vykonávat několik
druhů činností:
 organizační, administrativní, terénní a poradenskou.
 věnovala další čas i přípravám a konání odborných osvětových
přednášek, služebním cestám, pořádání různých akcí či setkání
a také charitativním sbírkám.
 nutná byla evidence případů, sledování života rodin,
individuální pomoc, pedagogické působení.

Marie Došková Krakešová
„hledání vlastní cesty“
Mezi absolventky prvního vzdělávacího cyklu patřila i Marie
Došková provdaná Krakešová
 Josef Krakeš - Marie Krakešová: Sociální případ (1934)
 sociální případ - případová sociální práci – vývoj zahraniční a
domácí případové sociální práce (s jednotlivcem), na základě
dlouhodobého výzkumu terénu zachytávají její průběh, formy
a techniky realizované v domácím prostředí (první teoretický
příspěvek československé sociální práci).

Případová práce - změna koncepce
 Sociální práce se zaměřuje na přizpůsobivost jedince, který je
v disharmonii se svým okolím a se sebou samým.
 Vztah člověka k okolí je terminován jeho duševními,
fyzickými a citovými zkušenostmi, které mají na něj mají
konstruktivní, ale také i destruktivní vliv.
 Úkolem SP je posoudit kladné a záporné vlivy a osvobodit
jedince od vlivů negativních a pomoci jedinci rozvinout sílu
k řešení vnitřních konfliktů.

Praxe
Oblast garantovaná
státem (veřejnoprávní)

Oblast negarantovaná státem (soukromoprávní)

Řízená distribuce
potravin s nízkými
cenami
Péče o válečné
poškozence
Péče o nezaměstnané Ochrana žen, dětí a
mladistvých
Veřejná chudinská péče

Péče o mládež
Sociálně zdravotní poradenství - např. protituberkulózní
Péče rekreační
Péče hygienická a zdravotní - především činnost Červeného
kříže
Péče zaměřená na boj proti sociálně patologickým jevům alkoholismus, prostituce, pohlavní choroby
Ochrana ženských zájmů, Ochrana matek a dětí
Poradny pro volbu povolání
YMCA a YWCA
České srdce
Dobrovolné spolky zabývající se péčí o studenty a chudou
školní mládež
Četné drobné podpůrné spolky aj.

Praxe
Péče o mládež - zvláštní místo
v chudinské péči nebo případně
v sociální péči první skupina

Péče o mládež - zvláštní místo
v chudinské péči nebo případně
v sociální péči druhá skupina

O skupinu tzv. zdravých dětí byla za
dozoru oddělení péče o mládež okresních
úřadů svěřována pěstounům nebo
umísťována v ústavech.

1. O tělesně postižené se v českých
zemích starala samospráva, na Slovensku
a Podkarpatské Rusi stát
2. Duševně nemocní byli převážně
odkázáni na pomoc dobrovolných spolků.
3. Nucená výchova „mravně narušených“
byla nedostatečná, financována státem.
Ke zlepšení situace došlo až později
vydaným zákonem o ochranné výchově

Úspěchy v oboru
 Spolkové aktivity
vzdělávání, péče o členy, mezinárodní zasíťování, publikační
aktivity – řada učebnic a odborné periodikum (měsíčník).
 Vybudování vzdělávací soustavy
střední – vyšší odborná – vysoká škola.
 Rozvoj teoretického základu sociální práce.
 Vzorová úroveň sociální péče (hl.m.Praha) pro ostatní státy.
 Rozšiřování praktického pole SP
Školská sociální práce.
 Společenské uznání.

Shrnutí vybraných aktivit a poznatků
mezi dvěma válkami v ČR






Pojetí člověka z bio-psych-sociálního hlediska.
Zaměření na prevenci a práci s dětmi a mládeží.
Snaha o maximální možnou mimoústavní péči.
Snaha o propojení zdravotní péče a sociální péče do funkčního
prvku služeb vstupujících do rodin.
 Snaha o multidisciplinární spolupráci.

Klíčová změny v oboru
K zásadním změnám v rozvoji oboru přispělo válečné období a
komunistický převrat v roce 1948.
V důsledku zásadních politických změn byl progresivní vývoj
sociální péče a práce narušen zjednodušenými a výlučně
ekonomicky orientovanými názory na sociální realitu.
Sociální práce byla redukována až téměř likvidována.
Dochází k nárůstu sociálních problémů v oblasti populačního
vývoje, bytové otázky, rozvodovosti, delikvence mladistvých
či nedostačující péče o seniory …
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