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BUĎME PROFI V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Newsletter oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí vydávaný v rámci
projektu Profíci II.

Vítáme Vás u druhého vydání Newsletteru, který pro Vás — sociální pracovnice a pracovníky – budeme
vydávat každý čtvrt rok, abychom Vás informovali o našich probíhajících a plánovaných akcích.

Workshop
4. a 5. června 2019 proběhl v Jihlavě dvoudenní
workshop s tématem „Zvládání obtížných situací
a způsoby sebepéče sociálních pracovníků“.
Workshopu se zúčastnilo 48 sociálních pracovníků
a pracovnic z celé České republiky napříč všemi
oblastmi sociální práce.
V dopoledních částech obou dnů probíhaly přednášky
odborníků. Jednalo se o MgA. Hanu Regnerovou,
která pracuje v zapsaném spolku Modrá linka, o Mgr.
Zlaticu Dorkovou, Ph.D. z Univerzity Palackého
v Olomouci, Mgr. et Mgr. Annu Juráčkovou z univerzity
V odpoledních blocích probíhaly práce ve skupinách.
Tyto skupiny byly facilitované odborníky, kteří v dopo-

Karlovy a o Mgr. Marka Bernarda Růžičku, který
působí jako kněz.

ledních blocích přednášeli.

Ocenění
V průběhu května jsme opět spustili formulář pro nominování
sociálních pracovníků.
Nominace přijímáme v následujících oblastech:


v kategorii sociální služby



v kategorii veřejná správa



v kategorii zdravotnická zařízení paní



v kategorii vězeňství a školství



za významný přínos sociální práci

Nominační formulář naleznete
zde:
http://www.budmeprofi.cz/social
ni-pracovnik-roku-2020-formularpro-nominace/

Sběr nominací bude probíhat až do 15. října 2019.

Tento newsletter je vydáván v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751.
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II. workshop
Ihned po úspěšném zakončení I. Workshopu,
jsme se pustili do příprav workshopu II. Ten
se uskuteční v Olomouci a to 17. a 18. září.
Jeho

kapacita

bude

opět

50

sociálních
Přihlásit se můžete

pracovníků a bude také dvoudenní.
Tématem tohoto workshopu budou Hranice
v práci s klientem s rizikem v chování.

Články
V květnu jsme vydali další z mnoha

V březnu napsala Mgr. et Mgr

V červnu jsme za spolupráce Mgr.

odborných článků. Dr. Květoslava

Kateřina

Petry Konečné vydali článek na

Princová

č l á n e k

na

téma

Mezinárodní

Glumbíková,
n a

Ph.D.
t é m a

téma

„Jaké

terapie

jsou

sociální práce. – ZDE

Postavení a cíle sociální práce

uplatňovány v sociálních službách

V červnu vyšel článek Mgr. Markéta

v důsledku proměn společnosti.

v Listech sociální práce.

Elich, Ph.D., která psala na téma

Tento článek naleznete ZDE.

Kompetentní

sociální

pracovník,

pracovnice.— ZDE

Videospoty
V uplynulém období jsme vydali další 3 videospoty.
Sociální práce a osoby se zdravotním hendikepem,
Sociální pracovník jako průvodce osoby s duševním
onemocněním a Sociální práce s lidmi bez domova.
Veškeré videospoty naleznete ZDE

VYDÁNÍ 4– LÉTO 2019

STRÁNKA 3

Sešit sociální práce č. 6
V červnu jsme vydali šestý Sešit

práce v psychiatrické nemocnici,

sociální práce, tentokrát na téma

PhDr.

Sociální

o rolích sociálního pracovník

práce

ve

zdravotnictví.

Garantem publikace je

doc. PhDr.

Martin

Karas,

Ph.D.

a v dětském centru, paní Marie

David Urban, Ph.D., který si do svého

Válková,

vydání

vybral

sociálního pracovníka v porodnici

Martin Franěk,

a poslední příspěvek sepsala

DiS. přispěl článkem na téma Role

Mgr. Kamila Mrtková na téma

a

individuální práce s klientem—

jako

své

následující autory.
úkoly

autory

sociálního

pracovníka

v nemocnici. Mgr. Markéta Dubnová,
Ph.D., DiS.

DiS.

seniorem.

píše o Výkonu sociální

píše

o

práci

Všechna vydání
naleznete: ZDE

Publikace z Cest
V červnu jsme vydali Publikaci z cest na Slovenko. Tyto cesty byly celkem dvě, jedna do Košic (17.
—23. 6. 2018) a druhá do Bratislavy s přejezdem do Nitry (8.7.—14. 7. 2018). Každé cesty
se zúčastnilo 12 sociálních pracovnic z celé České republiky a celkem bylo navštíveno 14
organizací sociální práce. Cílem této publikace je podělit se se čtenáři o zkušenosti a informace,
které účastníci cest načerpali, možnosti, využití a případně překážky jejich aplikace
či analogického využití v České republice. Publikace obsahuje také příspěvky účastníků cest, tedy
sociálních pracovnic, ve kterých shrnují svůj názor na realizaci studijní cesty i získané zkušenosti
a možnosti jejich aplikování do praxe.
Obdobně vypadá také publikace o sociální práci v Izraeli.
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NOVINKY Z ODDĚLENÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍ
PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Sociální práce v oblasti sociálního bydlení
Ve věci Zákona o sociálním bydlení nejsou v současné době žádné novinky. Novým gestorem je MMR.
V současné době MMR pracuje na Zákonu o dostupném bydlení, kde sociální bydlení zůstává jako
podmnožina dostupného bydlení. MPSV dále podporuje a pracuje na tomto zákonu.
Pohled a definice SB se nezměnila – stále vychází z ETHOS a z Vládou schválené koncepce Sociálního
bydlení.
Dotační tituly:
•Zbývají prostředky ve výzvě 108 HF – výzva prodloužena do konce října – otevřená na webu jsou konzultace, příprava projektu.
• Otevřeny dotační tituly v rámci místních akčních skupin na SB (koncepce CLLD).
• V rámci programového období další příspěvky nebudou – zbývají integrované nástroje.
• Vznik nového dotačního Programu Výstavba (MMR) – kombinace dotací a úvěrů ( letos 1miliarda)
V dohledné době vyjde metodika Sociální práce v sociálním bydlení a metodika Nevyhovující bydlení.
Výzkumy:
• Sčítání lidí bez domova – navazovat bude sčítání lidí v nevyhovujícím bydlení
• Sousedství – rozhovory se sociálními pracovníky, jak komunikovat se sousedy v blízkosti sociálních
bytů

Jednotné kontaktní místo pro bydlení
Příklad dobré praxe v oblasti sociálního bydlení. Plně funguje např. v Praze 7 – (financované
z dotačního titulu, naopak např. Praha 10 jej financuje ze svého rozpočtu.)
Jedna z možností, jak vytvořit jednotný vstup do systému obecního bydlení. Jedná se o zvláštní jednotku (pracovníka, tým, útvar) v rámci obecního úřadu, který má za úkol zprostředkovávat občanům pomoc v jejich problematické bytové situaci, a to nejen formou pomoci s vyplněním žádosti o obecní byt,
ale i s využitím jiných, měkčích nástrojů. Kontaktní místo v rámci své činnosti úzce spolupracuje
s dalšími aktéry uvnitř úřadu (např. sociální odbor, bytový odbor), tak vně (úřad práce, poskytovatelé
sociálních služeb, soukromí vlastníci bytů). Na základě své činnosti generuje základní statistická data
o rozsahu bytové nouze v daném území. Disponuje kompletními a aktuálními informacemi o možnostech obecního systému bydlení.“
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Sociální práce ve zdravotnictví
Probíhá Reforma psychiatrické péče – hlavním cílem je koordinované propojení zdravotní a sociální péče pro
lidi s duševním onemocněním včetně dostupnosti všech potřebných služeb a navrácení klientů do běžného
života.
Kraj Vysočina přišel s pilotním projektem: „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“,
který vznikl jako zakázka samosprávy a bude financován z prostředků evropských fondů.
Předpokládaná realizace 1.1. 2020 – 31.12. 2022
Jedním z cílů je např. zajistit včasnou identifikaci osob s potřebou dlouhodobé péče prostřednictvím doplnění výkonu sociální práce na obcích s rozšířenou působností o odbornost komunitní sestry, zajistit dostupnou
a kvalitní dlouhodobou péči poskytovanou zejména v domácím a v případě potřeby i v institucionálním prostředí, transformace psychiatrické péče a další.

Dotace
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou agen-

a žádostí o navýšení dotace. Přišlo cca 20 písem-

dy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace

ných žádostí o doplatek se zdůvodněním, že obecní

ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím

sociální práce, ač je financovaná vícezdrojově, ne-

s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obec-

bude za těchto podmínek vykonávána v kvalitě,

ním úřadem byl v letošním roce ze státního rozpočtu

která je nyní nastavena, protože dojde ke snižování

podpořen pouze 200 mil Kč. Žádosti o dotaci přišly

počtu sociálních pracovníků. V současné chvíli pro-

v celkové výši 683 mil. Kč od 394 žadatelů. Na platy

bíhá jednání o výši dofinancování, které bude zkrá-

sociálních pracovníků, kterých je 1599, je potřeba

cené,

611 mil. Kč. Celkový požadavek byl uspokojen jen

o dofinancování, čímž se urychlí vyplacení dotace.

tj.

nebude

potřeba

podávat

žádost

z 29 %. Po odeslání rozhodnutí se zvedla vlna dotazů

Agenda posuzování a uznávání odborné
způsobilosti sociálních pracovníků a pracovníků
sociálních službách
Připravuje se nový doporučený postup k posuzování a uznávání kvalifikací. O stanovisko bylo požádáno MŠMT,
pak bude návrh předložen řediteli odboru a následně by měl být předložen do vnitřního připomínkového řízení.
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Projekt Systémová podpora sociální práce v
obcích
Workshop
V rámci projektu Systémová podpora sociální práce v obcích
proběhnou v letošním roce 2 workshopy. První se konal v Brně,
v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dne 14. 6. 2019 .
Workshop byl zaměřen na téma dluhová problematika.
Druhý letošní workshop se bude zabývat tématem sociální práce
s lidmi s duševním onemocněním. Dobrou praxi v oblasti této
problematiky budeme sdílet dne 3. 10. 2019 ve Valašském Meziříčí
v budově městského úřadu. Každá z akcí je přibližně pro
50 účastníků.

Kazuistické semináře
S příchodem léta se začnou v jednotlivých oblastních kancelářích konat kazuistické semináře pro sociální
pracovníky a pracovníky příbuzných profesí. Kazuistický seminář bude zaměřen na vzájemné sdílení dobré
praxe mezi sociálními pracovníky obcí s možností diskuze, komparace více eventualit řešení a načerpání
nové inspirace. Rozvíjejí se tak dovednosti řešit problémy týmově a zlepšují se schopnosti užití získaných
znalostí v praxi. Kazuistické semináře se budou realizovat v Praze, Hradci Králové a v Olomouci od června
2019.

Mezinárodní konference
V rámci projektu se uskuteční v Praze dvoudenní mezinárodní konference, která je plánována na 28. – 29.
listopadu. Na konferenci by měli vystoupit zástupci od našich čtyř zahraničních sousedů a dále by zástupci
spolupracujících obcí měli představit realizaci svých dvouletých projektů zaměřených na posílení sociální
práce na obci.

Zpravodaj sociální práce č. 5
Kromě prezentací témat v rámci akcí projektu se můžete již
brzy těšit na další v pořadí již páté vydání Zpravodaje sociální
práce.

Vydání tohoto Zpravodaje se dotýká oblasti

dokumentace sociálního pracovníka. Tématem se zabývalo
více než 100 sociálních pracovníků z veřejné správy
na workshopu, který se konal loni v říjnu v Olomouci. Všechna
v ydá ní

Z p ra vo daj e

s ociá ln í

na https://www.mpsv.cz/cs/31857.
Více informací o projektu naleznete na odkaze https://www.mpsv.cz/cs/25939.

p rác e

na le z net e
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Oblastní kancelář Hradec Králové
V rámci oblastní kanceláře v Hradci Králové se 26. 4.

Dne 14. 5. 2019 oblastní kancelář v Hradci Krá-

2019 uskutečnila porada obcí, které jsou zapojeny

lové realizovala poradu zapojených obcí, v rámci

v projektu

práce

které byly představeny aktuality a aktivity projek-

v obcích“, a to v Chrudimi. Součástí porady bylo před-

tu „Systémová podpora sociální práce v obcích“,

stavení projektu obce Chrudim s názvem „Síť pomoci

které se v roce 2019 uskuteční. Součástí této

a podpory na Chrudimsku“ (SPONA), díky kterému

porady byla přednáška Barbory Špicarové Staš-

vznikne informační webová stránka, jež bude určena

kové, M. A. o sociálním bydlení, jež nabídla infor-

zejména pro širokou veřejnost ale i samotné sociální

mace a příklady z praxe obcí ČR a systémového

pracovníky.

projektu MPSV „Podpora sociálního bydlení“.

„Systémová

podpora

sociální

Máte návrh na téma, o kterém byste si v našem
newsletteru rádi přečetli?
Jaké informace z naší působnosti by Vás zajímaly?

Napište nám!
Kontakt:
Bc. Kristýna Dubinová, DiS.
kristyna.dubinova@mpsv.cz
770 147 925

