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Vznik, vývoj a současný stav – představení ASVSP 

Vážené dámy a pánové, 

ráda bych Vám krátce představila Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP)je zapsaný spolek vyšších 
odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které poskytují vzdělání v sociální 
práci na území ČR. V současné době má ASVSP 26 řádných, 1 mimořádného, 6 
přidružených a 12 čestných členů. ASVSP není zadavatelem supervize, 
zadavateli supervize jsou jednotlivé členské školy s cílem naplnit Minimální 
standard. 

ASVSP vznikla v roce 1993. Navazovala na práci konzultační skupiny učitelů 
vysokých škol a tehdejších sociálně-právních akademií, přizvaných zahraničních 
expertů a zástupců zaměstnavatelů. Tato skupina vytvořila v letech 1991 až 
1992 Minimální standardy vzdělání v sociální práci. ASVSP při svém založení 
schválila Minimální standardy vzdělání v sociální práci za součást svých stanov 
a zároveň jejich naplnění učinila kritériem pro získání členství.  

Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální 
práci v ČR. Účelem bylo a je nastavit základní „laťku“, poskytnout školám i 
vyučujícím vodítko pro vzdělávání kvalifikovaných sociálních pracovníků.  

Vytváření a inovace Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci jako 
nepodkročitelné normy a metodického nástroje pro členské školy, podpora členů 
při jeho realizaci a kontrola jeho dodržování na školách prostřednictvím 
konzultací je jádrem činnosti Asociace.  

V preambuli Minimálního standardu se ASVSP přihlásila k pojetí sociální práce, 
které formulovala Mezinárodní federace sociálních pracovníků a Mezinárodní 
asociace škol sociální práce v definici sociální práce z roku 2014.  

Supervize nebyla v počátku součástí MS, až v roce 2006 bylo schváleno znění 
standardu Supervize odborné praxe, které bylo včleněno do standardu Odborná 
praxe. Postupem času se ukázala potřeba vzniku samostatného standardu 
Supervize, který by lépe odpovídal současnému poznání. Standard byl Valnou 
hromadou ASVSP schválen v roce 2014. S aktuální  strukturou a obsahem 
Minimálního standardu se můžete seznámit na www.asvsp.org. 

Od roku 2002 je ASVSP vydavatelem recenzovaného časopisu Sociální 
práce/Sociálna práca, který je v současnosti významným odborným časopisem 
pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Tématu supervize se věnovalo číslo 
4/2007 Praxe a supervize v sociální práci. Výběr tématu praxe a supervize 
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motivovala snaha podrobit tuto oblast diskusi odborné veřejnosti, a přispět tak k 
procesu vyjasňovaní úlohy a pojetí supervize v sociální práci. 
 
Obdobný cíl měla i mezinárodni konference Identita sociální práce a specifika 
supervize, kterou pořádala 21. 9. 2007 ASVSP společně s Evropskou asociaci 
škol sociální práce, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity a Radou pro 
rozvoj sociální práce. (Nečasová, SP 4/2007) 

V roce 2013 ASVSP zřídila Sekci vzdělávání. Záměrem bylo vytvořit nabídku 
vzdělávání šitou na míru primárně pedagogům škol sdruženým v ASVSP, 
především v disciplínách Minimálního standardu a oblastech tento standard 
prohlubujících a rozšiřujících. Sekce vzdělávání organizuje výcvik Supervize 
v sociální práci v rozsahu 380 hodin (právě nyní otevírá další běh) a kromě 
vzdělávacích seminářů nabízí též supervizní skupinu, která je otevřená pro 
pedagogické pracovníky vyučující na VOŠ a VŠ v oblasti pomáhajících profesí. 

Vrcholným orgánem ASVSP je valná hromada členů, která se koná 2x ročně. 
Místem setkání VH je vždy jedna z členských škol. Mezi valnými hromadami je 
ASVSP řízena předsedkyní a výkonnou tajemnicí ve spolupráci se členy 
výkonné rady. ASVSP spolupracuje s dalšími organizacemi činnými v oblasti 
sociální práce u nás i v zahraničí; je členem Evropské asociace škol v sociální 
práci (EASSW) a Rady pro rozvoj sociální práce. 

 

Zdroje: Výroční zprávy ASVSP, www.asvsp.org, časopis SP 4/2007 

 

PhDr. Jarmila Rollová působí na Evangelické akademii – Vyšší odborné škole sociální práce a střední 

odborné škole v Praze jako koordinátorka VOŠ, vyučující a supervizorka. Dlouhodobě se věnuje 

vzdělávání dospělých a supervizi ve školství, aktivně spolupracuje v Asociaci vzdělavatelů v sociální 

práci zejména v oblasti revize a inovace Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci.  


