Den se sociálním pracovníkem 2019 - vyhodnocení a shrnutí nejčastějších odpovědí
1. Co Vás při setkání se sociálním pracovníkem zaujalo, jaké informace pro Vás byly
přínosné?
- záběr služeb
- příjemné prostředí
- získání obdivu k lidem, kteří tuto práci dělají
- užitečnost informací
- obrovská profesionalita při přednesu, citlivost, znalost problematiky na velmi
vysoké úrovni, hezký dojem i vizuální.
- jak bylo vše připravené, přívětivost, vstřícnost
- informace o tom, kde najdeme sociální pracovníky, jaké případy řeší a co
dělat, kdybychom se v takové situaci ocitli.
- zaujalo mě, že jsou tak silní a pomůžou druhým. Přínosné pro mě bylo
dozvědět se, že se na ně můžu kdykoliv obrátit, kdyby se něco dělo doma.
- zaujalo mě, jak dokáží o své práci mluvit srozumitelně a pochopitelně.
- zaujalo mě, kolik toho musí pracovníci dělat a jak je to fyzicky i psychicky
náročné.
- přínosná pro mě byla informace, že lidé nechodí k sociálním pracovníkům, ale
sociální pracovníci za nimi a tak se i k lidem se špatnou pamětí a nebo k
ochrnutým dostane pomoc.
2. Jaké byly reakce studentů z pohledu pedagoga?
- překvapení z práce s lidmi s mentálním postižením, kteří skládají puzzle nebo
senioři.
- všechno pro ně bylo nové, otevřeli se jim obzory úplně nové, moc užitečná
návštěva, některé studentky si myslím i řekly, že tuto práci nemohou dělat,
protože by ji nezvládly. Byli jsme se seznámeni s Bazální stimulací co je to
apod. Splnilo to účel ohromně.
- nadšení, slova díků za tuto možnost
- někteří chtějí studovat speciální pedagogiku nebo sociální práci
3. Chcete se zúčastnit také příští rok?
- určitě ano
4. Co bychom mohli na akci zlepšit?
- Určitě nic, viděli jsme maximum co jsme mohli, paní sociální pracovnice se
nám věnovali a zodpovídaly naše dotazy.
- sociální pracovnice jsou na svém místě
- obsah se nevleze do dvou hodin, možná delší; nejvíce působí příběhy lidí
- aby studenti měli informace dopředu o cílové skupině či službě, kterou
navštíví

5. Co můžeme vzkázat sociálnímu pracovníkovi do služby, ve které jste byli?
- Ať se drží statečně, ať mají aspoň 2 měsíce prázdnin, aby měli odpovídající
platové ohodnocení za tuto práci, aby nevyhořeli
- Jen tak dál, pokračujte
- Aby je společnost ocenila
- Děkujeme!
- Měli to výborně připravené.
- Že tato akce byla hodně přínosná do života, i těm, co by chtěli zde taky
pracovat a snažit se pomáhat druhým a hlavně to, že byly hodně příjemné.
- Byli moc milí a příjemní a moc se mi líbila jejich přednáška.
- Ať se jim v životě vede.
- Je to namáhavá práce, ale i přesto ji vykonáváte, je hezké pomáhat druhým
- Že je obdivuji za tu práci, kterou vykonávají.
- Ať se jim daří, ať jsou v životě šťastní a ať je taková práce baví dál.
- Že odvádí dobrou práci.
- Že dělají dost těžkou práci, kterou by jen tak každý člověk nezvládl.

Děkujeme za zpětné vazby, vše se dostane k sociálním pracovníkům, děkujeme také za
podněty a již nyní se těšíme na Den se sociálním pracovníkem v roce 2020.
Personální oddělení Slezské diakonie

