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MEDZINÁRODNÁ RADA PRE 

SOCIÁLNY ROZVOJ  - 87 ROKOV

 ICSW bola založená v Paríži v júli v roku 1928 (Medzinárodná
konferencia sociálnej práce).

 K najstarším mimovládnych organizácií zameraných na podporu
sociálneho rozvoja, sociálnej spravodlivosti a sociálnej prosperity
kdekoľvek vo svete.

 ICSW má zastúpenie pri HSR OSN, pri MOP, pri Rade Európy, pri EK
(Social Platform) a inde. ICSW Europe - samostatný subjekt.

Anglicky:

„The International Council on Social Welfare“ (ICSW)

Francúzsky:

„Le Conseil International d’Action Sociale“ (CIAS)

Španielsky:

„El Consejo Internacional del Bienestar Social“ (CIBS)



ICSW A SOCIÁLNA PRÁCA

 ICSW je vo svojom vývoji úzko prepojená so sociálnou
prácou, v rozmanitom kultúrnom a ideologickom prostredí.

 Cieľ: zlepšiť ľudské podmienky a život ľudí vo vzťahu ku
sociálno-ekonomickým neistotám.

 Dôraz: medzinárodná sociálna práca a sociálny rozvoj.

 Priamy predchodca ICSW: 1. Medzinárodná konferencia
sociálnej práce, ktorá sa konala v Paríži v júli v roku 1928.

 Alica Masaryková: zvolená do čela, predsedníčka Česko-
slovenského červeného kríža.

 Neskôr sa asociácia vzdelávateľov (IASSW) a federácia
profesionálov (IFSW) osamostatnili. „sesterské organizácie“.
Globálne konferencie (Hong Kong, Melbourne, Soul).



SOCIÁLNA PRÁCA (ROZVOJ)

 ICSW – od roku 1966 zmenila svoj štatút a názov na „Medzinárodná
rada pre sociálny rozvoj“, ponechala si svoju predošlú skratku - ICSW.
„SOCIAL WORK“ vystriedal „SOCIAL WELFARE“.

 ICSW nie je iba medzinárodným fórom pre diskusie sociálnych
pracovníkov.

 Nový názov vyjadruje narastajúcu diverzitu v jej aktivitách a vyššie
politické zameranie.

 ICSW je globálnou, mimovládnou, apolitickou, nenáboženskou

a neziskovou organizáciou.

 Zastupuje záujmy širokého spektra národných a medzinárodných členských
organizácií, ktoré sa usilujú o dosiahnutie pokroku v SOCIÁLNEJ
SPRAVODLIVOSTI, v SOCIÁLNOM ROZVOJI, v SOCIÁLNEJ
PRÁCI a v SOCIÁLNEJ OCHRANE.



ODPORÚČANIE MOP Č. 202/2012

 Podpora sociálnej ochrany je ponímaná ICSW ako jeden z pilierov
sociálnej politiky zameranej na zabezpečenie univerzálneho prístupu k
sociálnym službám. Investícia a nie spotreba.

 Základný príjem sa stal dnes jednou zo základných a naliehavých priorít
úsilia ICSW.

 Posun OD UNIVERZALITY K ADRESNOSTI, výsledok neoliberalizmu
podporovanému medzinárodnými finančnými inštitúciami, spôsobil v
mnohých krajinách EXTRÉMNE ŠKODY.

 Nový impulz pre toto úsilie poskytlo Odporúčanie MOP č. 202 o
garantovanom minime sociálnej ochrany, ktoré bolo jednomyseľne
prijaté počas MKP na jej 101. rokovaní v roku 2012.

 Viac ako 80 NGOs pôsobí v Globálnej koalícii za garantované sociálne
minimum. Spolu s ICSW, usilujú o zvyšovanie vedomia, konsenzus k
politikám, prioritám a k monitorovaniu pokroku v oblasti garantovaného
sociálneho minima.



SOCIÁLNE ŠETRENIE = 

HOSPODÁRSKY ÚPADOK

Príprava spoločnosti, pomocou sociálneho
investovania je cestou na predchádzanie ťažkostí
a podmienkou ekonomického rastu.

Prostriedky určené na sociálny rozvoj, nie sú
určené na spotrebu (nie sú „prejedené“), sú to
prostriedky na ďalší hospodársky rozvoj, je to
investovanie.

Neustále konsolidovanie (šetrenie) nie je
riešením, nie je cestou rozvoja, ale „pílením
konára, na ktorom sedíme“. Myopia politikov.



SOCIÁLNE INVESTOVANIE

ZVYŠUJE ZAMESTNANOSŤ



NEVYUŽITÁ KAPACITA 

SOCIÁLNEJ PRÁCE



NEOLIBERALIZMUS V SOCIÁLNEJ 

PRÁCI 

1. Marketizácia (trhovosť) – trh je efektívnym,
mal by byť zavedený podľa možnosti do
najväčšieho množstva aktivít sociálnej práci!

2. Konzumerizácia – jednotlivci by mali byť
zodpovedný sami za seba viesť plne samostatný
život!

3. Manažerizácia – služby vo verejnom,
dobrovoľnom sektore by mali manažované tak
ako je to bežné v súkromnom ziskovom sektore!



TRESTANIE CHUDOBY

V NEOLIBERALIZME

Namiesto solidarity sa udeľuje trest.

Súčasné štáty sú paradoxne liberálno-
paternalistické.

1. LIBERÁLNE voči biznisu a privilegovaným
vrstvám do miery, že spôsobujú sociálnu
nespravodlivosť a marginalizáciu.

2. PATERNALISTICKÉ a trestajúce voči tým čo
sú dole, bez práce, poberajúcim sociálnu pomoc,
snažiacim sa prežiť.



FRANCÚZSKÁ DEKLARÁCIA PRÁV 

ČLOVEKA A OBČANA (1789)

„Národní shromáždění uznává a vyhlašuje, za

přítomnosti a pod záštitou Nejvyšší Bytosti, tato

práva člověka a občana:

1. Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve

svých právech. Společenské rozdíly se mohou

zakládat POUZE NA PROSPĚŠNOSTI PRO

CELEK.“



SOCIÁLNA

NESPRAVODLIVOSŤ



RADIKÁLNA SOCIÁLNA

PRÁCA

1. Variant sociálnej práce, ktorý bol rozvinutý v

protiklade k psychologicky orientovanej sociálnej

práci orientovanej na jednotlivé prípady (kauzy),

prístup dominujúci v 60-tych a 70-tych rokoch.

2. „Pomáha udržiavať systém“, „softcops“, SWAN.

Anglo-saský svet. Manifest 2004.

3. Viac politicky zameraná. Explicitne usiluje o

základnú zmenu spoločnosti, nie iba o zmenu

života jednotlivých osôb.



DEFINÍCIA 2014

 „Sociálna práca je praktická profesia a vedecký odbor,
ktorý PODPORUJE SOCIÁLNU ZMENU a rozvoj,
sociálnu súdržnosť, posilnenie práv a slobôd ľudí.

Zásady sociálnej spravodlivosti, ľudských práv,
kolektívnej zodpovednosti a rešpektovanie rozdielností
sú základom sociálnej práce.

S pomocou teórií sociálnej práce, sociálnych vied,
humanitných odborov a tradičných (pôvodných)
poznatkov sociálna práca ZAPÁJA ĽUDÍ A
ŠTRUKTÚRY do riešenia problémov života a do
posilňovania sociálneho blaha.“



PRÁVA SOCIÁLNYCH 

PRACOVNÍKOV?



POSUDZOVANIE SOCIÁLNEJ 

ZMENY

 V novembri 2012 v Paríži tri organizácie sa zhodli ku
Globálnej agende pre sociálnu prácu a sociálny rozvoj na
ustanovení „Observatória“ - na získavanie dôkazov o činnosti
sociálnych pracovníkov, vzdelávateľov a rozvojových
pracovníkov na jej realizáciu.

 Témy: podpora dôstojnosti a úcty k ľuďom, činnosti za
účelom udržateľnosti životného prostredia a posilňovanie
uznania významu ľudských vzťahov.

 Prierezovo kladený dôraz na vhodné podmienky pre
vzdelávanie a výkon praxe.

 ICSW Europe, EASSW, IFSW v rámci ENSACT pripravia
európsku správu pre Soul 2016.



NOVÝ APARTHEID



NIE SME CHUDOBNÍ

ALE ANI ŠŤASTNÍ



DÁ SA? DÁ!

Chorobná závislosť, ale reklamy, herne, podpora.

Nesolidarita, a trest za pomoc („Facilitation directive“ 2002/90/EC).

Zdravie? € na obyvateľa: 1843 EU, 1157 CZ, 752 SK. 6 rokov kratšia zdravá

staroba v SR. Privatizácia zdravia.

Vymieranie, ale „rodiny sú trestané ak sa im

narodí dieťa“.

Nezamestnanosť, je riešiteľná. Spoločensky

potrebná činnosť nie je práca?



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


