Praha, 17. března 2021

Ministerstvo oslavilo Světový den sociální práce
mezinárodní konferencí a vyhlášením ocenění „Gratias“
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR i letos vyjadřuje své uznání sociálním
pracovníkům a pracovnicím při příležitosti Světového dne sociální práce, který
připadá tento rok na 16. března. U této příležitosti uspořádalo on-line mezinárodní
konferenci na téma Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci. Její součástí bylo
také virtuální předání ocenění „Gratias“ – Sociální pracovník roku.
„Sociální pracovnice a pracovníci už rok čelí mimořádně náročným podmínkám, které
způsobila epidemie koronaviru. Společně s pracovnicemi a pracovníky v sociálních
službách podporují ty nejpotřebnější z nás, a za to jim velmi děkuji,“ uvedla ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a dodala: „Světový den sociální práce je
pro mě také příležitostí, jak tuto profesi dostat do povědomí široké veřejnosti a přispět
k její společenské prestiži.“
Světový den sociální práce připadá vždy na třetí úterý v březnu, letos tedy na 16. března.
Poprvé byl vyhlášen OSN za podpory Mezinárodní federace sociálních pracovníků
(IFSW), Mezinárodní asociace škol sociální práce (ASSW) a později také Mezinárodní
rady pro sociální práci (IC SW). Každoročně je pro tento den vyhlašováno ústřední téma.
V letošním roce je jím posílení sociální solidarity a globální propojenost.
Ve dnech 16. a 17. března uspořádalo MPSV u této příležitosti mezinárodní on-line
konferenci na téma Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci. Mediálním partnerem
konference je Časopis Sociální práce/Sociálna práca. Na konferenci bylo pomyslně
prostřednictvím on-line přenosu předáno ocenění „Gratias“ – Sociální pracovník roku.
Ocenění symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní náročnou
práci, podporu a pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací jejich klientů. Z důvodu
mimořádných opatření se vloni konference u příležitosti Světového dne sociální práce
nekonala. Nyní bylo tedy ocenění uděleno laureátům ceny „Gratias“ za rok 2021 i 2020.
V rámci letošního ročníku bylo na ocenění „Gratias“ přijato celkem 109 nominací.
Udělování cen probíhá v těchto kategoriích:
• sociální služby;
• veřejná správa;
• zdravotnická zařízení; vězeňství, školy a školská zařízení;
• významný přínos v oblasti sociální práce;
• a letos nově také v kategorii student sociální práce, který byl v době pandemie
povolán jako pomoc do sociálních služeb.
Hodnotící komise, složená ze zástupců rezortu MPSV a zástupců profesních organizací
sociálních pracovníků, udělila ocenění v následujících kategoriích těmto sociálním
pracovníkům:
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Za rok 2020 v kategorii:
Sociální služby – Bc. Soňa Škvareninová, DiS.
Veřejná správa – PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D., Mgr. Karolína Vodičková, MBA
Zdravotnická zařízení – Bc. Alena Rohlíková
Významný přínos v oblasti sociální práce – PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

•
•
•
•
•
•

za rok 2021 v kategorii:
Sociální služby – Mgr. Robert Knebl
Veřejná správa – Bc. Iveta Velčovská
Zdravotnická zařízení – Marie Karásková, DiS.
Vězeňství, školy a školská zařízení – Mgr. Šárka Černá, DiS.
Významný přínos v oblasti sociální práce – Mgr. Monika Havlíčková
Student sociální práce – Martina Kosíková

S cílem posilovat význam a prestiž této profese MPSV také realizuje projekt Systémová
podpora profesionálního výkonu sociální práce II, který se zaměřuje na profesionalizaci
sociální práce, zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků, usiluje o zvýšení
atraktivity oboru pro budoucí sociální pracovníky a také se snaží o pozitivní propagaci
sociální práce. Více informací o projektu i o konferenci naleznete na www.budmeprofi.cz.

Tiskové oddělení MPSV

