Praha, 26. listopadu 2021

Do projektu Profíci II se zapojilo přes 800 sociálních
pracovníků
Cílem projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II,
zkráceně Profíci II, který skončí na konci listopadu, bylo především zvyšování kvality
práce a odbornosti sociálních pracovníků. Zapojilo se do něj od roku 2017 celkem
808 sociálních pracovníků ze zařízeních sociálních služeb, z veřejné správy,
zdravotnických zařízení, z vězeňství nebo školství. Rozšířit své odborné kompetence
mohli sociální pracovníci v rámci projektu prostřednictvím kurzů, seminářů,
konferencí nebo odborných publikací. Vybraní sociální pracovníci byli
prostřednictvím projektu oceněni v rámci soutěže „Gratias“ – sociální pracovník
roku. Projekt byl součástí Operačního programu Zaměstnanost Evropského
sociálního fondu.
Projekt „Profíci II“ bude definitivně ukončený 30. listopadu 2021. „Smyslem projektu bylo
profesionalizovat výkon sociální práce v České republice, a to prostřednictvím zvyšování
odborných kompetencí sociálních pracovníků. Dalšími cíli bylo posílení profesní identity
a zlepšení mediálního obrazu sociální práce ve společnosti, stejně jako zvýšení povědomí
o možnostech sociální práce ve prospěch klientů,“ zhodnotila projekt ministryně práce
a sociálních věcí Jana Maláčová.
Součástí projektu byly nejen Školy sociální práce, Kurzy mediálních dovedností, odborné
semináře – zaměřené na individuální plánování, konference ke Světovému dni sociální
práce, workshopy, zahraniční studijní cesty, ale nejlepší sociální pracovníci byli také
pravidelné oceňováni cenou „Gratias” – sociální pracovník roku. Skleněnou plaketu získalo
každoročně pět zaměstnanců, a to v kategoriích sociální služby; veřejná správa;
zdravotnická zařízení; vězeňství, školy a školská zařízení a významný přínos v oblasti
sociální práce. Od roku 2018 tak cenu „Gratias“ získalo celkem 25 sociálních pracovníků.
V rámci projektu „Profíci“ vyšla rovněž řada publikací, například Sešity sociální práce,
a odborných článků, které byly pravidelně zveřejňovány na webech socialninovinky.cz,
socialniprace.cz. a v Listech sociální práce. Byla také zřízena Odborná knihovna
s publikacemi, které se váží k tématu sociální práce a obsahuje širokou škálu zajímavých
českých i zahraničních titulů. V letošním roce byla spuštěna jedna z důležitých aktivit
projektu, a to Databáze sociálních pracovníků, která má za cíl vytvořit Mapu sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci České republiky a prezentovat
o nich profesní a geografické informace. Poslední uskutečněnou akcí v rámci projektu byla
Závěrečná konference, zaměřená na výstupy a zhodnocení projektu. Ta proběhla
11. listopadu 2021.
Výstupy z projektu budou i nadále dostupné na internetovém portálu www.budmeprofi.cz
a www.mpsv.cz. Aktivity byly sice primárně směřovány k sociálním pracovníkům aktivně
vykonávajícím činnosti sociální práce na území ČR, ale nepřímo se týkaly i široké
veřejnosti.
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