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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 pátého vydání Newsletteru, který pro Vás — sociální pracovnice a pracovníky – vydávámekaždý čtvrt rok, abychom Vás informovali o našich probíhajících a plánovaných akcích.

II. Workshop
17. a 18. září 2019 proběhl v Olomouci druhý
dvoudenní workshop s tématem „Hranice v sociální
práci—sociální pracovník versus klient“.
Workshopu se zúčastnilo 53 sociálních pracovníků
a pracovnic z celé České republiky napříč všemi
oblastmi sociální práce.
V dopolední části prvního dne probíhaly přednášky
odborníků. Jednalo se o Mgr. Markétu Vaculovou,
které přednášela na téma „Hranice, co o nich
potřebujeme vědět a co je pomůže nastavit a udržet“,

V odpoledním bloku prvního dne a celý druhý den

Mgr.

tématem

probíhaly práce ve skupinách. Tyto skupiny byly facili-

„Nemotivovaní a nároční klienti—jak s nimi a jak na

tované odborníky, kteří v dopoledním bloku prvního

ně?“, MgA. Hanu Regnerovou s tématem „Základní

dne

stavební kameny hranic vycházející z role sociálního

šeli.

et

Mgr.

Jana

Zahradníka

s

předná-

pracovníka“ a Mgr. et Mgr. Markétu Skálovou, která
mluvila o tématu Hranic na hraně.

Ocenění Gratias
V těchto dnech máte poslední
možnost nominovat sociálního pracovníka roku 2020.

Nominační formulář

naleznete
ZDE.

Nominace přijímáme v následujících kategoriích:


sociální služby



veřejná správa



zdravotnická zařízení



vězeňství a školství



významný přínos sociální práci

Sběr nominací probíhá 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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Odborný seminář
Ihned po úspěšném zakončení II. Workshopu,
jsme se pustili do příprav Odborného semináře.
Ten se uskuteční v Liberci 20. listopadu 2019.
Jedná se o jednodenní akci s kapacitou 50
Přihlášení bude probíhat

sociálních pracovníků.

ZDE.

Tématem tohoto semináře jsou Konflikty a
agresivita v sociální práci.

Články

Přihlášení bude probíhat v průběhu října.

V září jsme vydali další z mnoha

V září také napsala článek

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.

odborných

PhDr. Šťastná, Ph.D. na web

napsal v září článek na téma

Malinová napsala na téma Cílová

SP/SP

Supervize zaměřené na řešení jako

skupina: sexuální pracovnice. V čem

zplnomocnění

je to jiné? - ZDE

sociální práce. Tento článek

článků.

PhDr.

Hana

na

téma
a

naleznete ZDE.

Videospoty
V uplynulém období jsme vydali další 3 videospoty.
Sociální práce a neformální pečovatelé, Sociální práce
s umírajícími a Sociální práce poskytovaná v sociálně
vyloučené lokalitě.
Veškeré videospoty naleznete ZDE.

Koncept

participace

nástroj

podpory

pracovníků.

sociálních
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Sešit sociální práce č. 7
V průběhu října vyjde již sedmý Sešit sociální

Mgr. Jana Krtková napsala článek na téma

práce, tentokrát na téma Sociální práce a

„Sociální poradenství v manželské a rodinné

sociální poradenství. Garantem publikace je

poradně“.

Mgr. Hynek Kalvoda., který si do svého vydání

Mgr. Tereza Ševčíková píše o sociální práci s

vybral následující autory.

dlužníky a o specifikách práce dluhového poradce.

PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D. píše na téma

Mgr. Petra Skuhrová přispěla článkem o sociálním

„Odborné sociální poradenství pro osoby

pracovníkovi v občanské poradně.

jejichž způsob života může vést ke konfliktům
se společností“.
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. napsal
článek o sociálním pracovníkovi a sociálním
poradenství s přihlédnutím k potřebám osob
se zdravotním postižením.

Sešit sociální práce č. 8
Tématem osmého sešitu bude Sociální práce a drogová problematika dětí a mládeže. Jeho
garantem je Mgr. Martin Titman. Vydání tohoto sešitu je naplánováno na duben 2020.

Všechna vydání
naleznete: ZDE

Přidejte se k nám!
…Buďme profi…
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NOVINKY Z ODDĚLENÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍ
PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Sociální práce v sociálním bydlení
Na stránkách časopisu „Sociální práce“ byl zveřejněn článek
„Předávání informací o klientech v rámci prevence ztráty bydlení“,

Seznámit se ním

na kterém pracoval tým MPSV z oddělení sociálního bydlení a

můžete

sociálního začleňování spolu s oddělením koncepce sociální práce

ZDE

a vzdělávání. Vznikl tak přehled situací, kdy a mezi jakými aktéry
lze za určitých podmínek předávat informace bez souhlasu klienta
a ve kterých situacích už souhlas nutný je.

Sociální práce ve zdravotnictví
Na základě Koncepce prevence a řešení problematiky probíhají přípravné práce na
přípravě jednání a hledání cesty k zapojení Ministerstva zdravotnictví, zdravotních
pojišťoven, krajů a obcí o možnosti podpoření street medicíny určené pro osoby bez
domova.

Uznávání odborné kvalifikace
MPSV v rámci oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání vydává
stále častěji rozhodnutí o odborné kvalifikaci zaměstnancům ze
zahraničí. Jedná se zejména o žadatele z Ukrajiny, kteří do České
republiky míří za prací v rámci Režimu Ukrajina a kteří chtějí
pracovat

v

sociálních

službách,

nejčastěji

jako

pracovníci

v sociálních službách nebo sociální pracovníci.
Režim Ukrajina byl schválen vládou dne 27. 7. 2016 a reaguje na potřeby zaměstnavatelů z České
republiky, kteří nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů. Zařazení do Režimu
Ukrajina umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním
konzulátě ČR ve Lvově a v případě hromadných žádostí na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě (žadatel
nemusí již žádat o termín pohovoru na zastupitelském úřadě, ale je zastupitelským úřadem přímo
osloven, pokud ho budoucí zaměstnavatel zařadí do projektu). Tito zaměstnanci na území České
republiky, po získání zaměstnanecké karty, vykonávají kvalifikovanou práci na pracovních pozicích v
oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru.
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Sociální práce ve školství
V oblasti působnosti sociální práce v rezortu
školství se podařilo v červenci tohoto roku
navázat spolupráci s Národním ústavem pro
vzdělávání (dále jen „NÚV“), konkrétně
metodikem sociální práce pro školská
poradenská zařízení, se kterým byla zahájena
konzultační
činnost
v oblasti
rozvíjení
metodické podpory sociálních pracovníků ve
školských poradenských zařízeních, tedy ve
střediscích výchovné péče (dále jen „SPC“) a
pedagogicko - psychologických poradnách
(dále jen „PPP“). Probíhající konzultační
činnost je zaměřena na obsah nových
vzdělávacích programů, jejichž vznik chce NÚV
iniciovat a dále na formu a obsah dotazníku,
pomocí kterého budou podrobněji zjišťovány
aktuální potřeby i pracovní podmínky
sociálních pracovníků školských poradenských
zařízení. Tato metodická podpora, která
v minulých letech spíše stagnovala, je velmi

potřebná i vzhledem k tomu, že statistiky ukazují, že
počty obsazených pozic sociálních pracovníků ve
školských poradenských zařízeních klesají. Sociální
pracovníci v současné době tvoří přibližně desetinu
všech
odborných
pracovníků
školských
poradenských zařízení, přičemž jejich zastoupení
mezi odbornými pracovníky je o něco vyšší v SPC
než v PPP, konkrétně o 0,4 %.

Počty sociálních pracovníků v PPP a SPC (zdroj: NÚV, 2019)
Stav k 30. 9. 2018

Pracovišť

SP celkem

Z toho žen

Na celé úvazky

PPP

109/160

94

91

84,9

SPC

118/167

79

75

54,5

Akreditace
Ministerstvo práce a sociálních věcí jako věcně příslušný orgán rozhoduje podle § 117a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o akreditaci vzdělávacích programů pro účely zajištění kvalifikačních kurzů podle § 116 odst. 5 a dalšího vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vzdělávání vedoucích pracovníků zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci
příspěvku. V 68 kole bylo podáno celkem 412 žádostí o akreditaci vzdělávacího programu a 125
žádostí o rozšíření lektorského týmu. Žádostí o akreditaci vzdělávacího programu – Kvalifikační kurz
bylo podáno 16. Dne 20. 6. 2019 proběhlo další setkání se zástupci vzdělavatelů týkající se nastavení a fungování systému akreditačního řízení. Předmětem tohoto jednání byl obsah žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, bylo dohodnuto, že ověření znalostí (zkouška, test) bude započítáváno
do časové dotace učebního plánu. V agendě akreditací bylo v roce 2019 realizováno do konce září 30 kontrol vzdělávacích zařízení zaměřených na naplňování podmínek dle vydaného rozhodnutí
o udělení akreditace.
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Doporučený postup
MPSV vydalo s účinností k 1. 8. 2019 Doporučený

álně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), kteří

postup č. 3/2019 k řešení krizových situací pro oso-

řeší v praxi v rámci působnosti stanovené zákonem

by s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“)

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

a jejich rodiny v případě indispozice neformálně pe-

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

čující osoby.

o SPOD“), i situaci rodin, kde buď vyrůstá dítě
s PAS, či se jedná o dítě, o něž

Obsahuje základní postupy respektující
standardní dosavadní režim osoby
s PAS tak, aby negativní dopad náhlých
změn v důsledku krize byl co nejmenší.

Doporučený postup
je dostupný
ZDE.

Rovněž specifikuje základní témata

pečují rodiče s PAS.
Doporučený postup má sloužit ke
zvýšení orientace pomáhajících
profesionálů v možnostech řešení

prevence řešení náhlých krizí v zajištění péče v přiro-

situace osob s PAS. Představuje pro ně i informa-

zeném sociálním prostředí.

tivní přehled nástrojů pomoci a také činností jiných

Doporučený postup je určen sociálním pracovníkům

veřejných institucí i poskytovatelů služeb, s nimiž

obecních a krajských úřadů, kteří na této úrovni vy-

lze v rámci zajištění komplexní péče zahájit mezio-

konávají v rámci přenesené působnosti činnosti soci-

borovou spolupráci, a která povede k naplnění práv

ální práce podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-

a potřeb konkrétních klientů s PAS. Materiál pod-

ních službách, ve znění pozdějších předpisů. Materi-

něcuje procesy koordinace návazných modelů spo-

ál je využitelný i pro sociální pracovníky orgánů soci-

lupráce při řešení krizových situací.

Nový web MPSV
V červnu 2019 MPSV spustilo nový web. Tento web je uživatelsky přívětivější a naleznete zde
veškeré původní informace. Web je aktuálně v pilotním provozu.

Prohlédnout si jej můžete
ZDE.
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Projekt Systémová podpora sociální práce v
obcích
Workshop
V rámci projektu proběhl 19. září 2019 další workshop s názvem
Dluhová problematika, který byl druhý v pořadí na toto téma.
Workshop proběhl v Ústí nad Labem a byl primárně určen pro
sociální pracovníky obecních úřadů. Dále projekt realizuje workshop
na téma Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, a to ve
spolupráci s projektem Ministerstva zdravotnictví - Reforma
psychiatrické péče. Workshop je primárně určen pro sociální
pracovníky obecních úřadů a proběhne dne 3. října 2019 ve
Valašském Meziříčí.

Mezinárodní konference
Ve dnech 18. - 19. listopadu 2019 se uskuteční Dvoudenní mezinárodní konference v Praze. Na konferenci
vystoupí zahraniční hosté z Německa, Polska, Slovenska a Rakouska s příspěvky, které souvisí s výkonem
sociální práce v daném státě. Rovněž vystoupí zástupci jednotlivých obcí, které s námi v první fázi projektu
spolupracovaly a představí své zrealizované projekty.

Metodická školení
Projekt dále chystá metodická školení zaměřená na dotaci pro výkon sociální práce v obcích. Školení jsou
určena primárně pro sociální pracovníky obecních a krajských úřadů, kteří se s problematikou dotací
nejčastěji setkávají. Školení proběhne dne 10. října 2019 v Praze, dne 17. října 2019 v budově Krajského
úřadu Olomouckého kraje a 22. října 2019 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Navíc proběhne
toto školení také v Hradci Králové v průběhu listopadu.

Zpravodaj sociální práce č. 6
V červnu letošního roku byl vydán šestý výtisk Zpravodaje
sociální práce, který se týká tématu standardů činností
sociální práce ve veřejné zprávě. V uvedeném Zpravodaji
naleznete také výstupy z workshopu spolupracujících obcí
s naším projektem (konkrétněji se jedná o obec Lovosice,
Hradec Králové, Most, Litvínov, Písek a Kladno), které se
týkají

právě

zmíněných

standardů.

Doposud

vydané

Zpravodaje naleznete v elektronické podobě na https://
www.mpsv.cz/cs/31857

Více informací o projektu naleznete na odkaze https://www.mpsv.cz/cs/25939.
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Oblastní kancelář Olomouc
V rámci oblastní kanceláře Olomouc se v červnu
2019 rozjela druhá část projektu Systémová podpora sociální práce v obcích, kde se metodici kanceláře
zaměřili již na všechny sociální pracovníky z veřejné
správy, ne jen na pracovníky tzv. projektových obcí.
Pokračování projektu bylo zahájeno prvním kazuistickým seminářem.
Další kazuistický seminář se v Olomouci konal 24.
září a nyní je plánován další na 21. listopadu 2019.

Oblastní kancelář Olomouc se bude podílet na
tvorbě a obsahu metodických školení, které započnou se svým prvním během v říjnu 2019.
Školení může navštívit až 50 sociálních pracovníků z veřejné správy. Další běh metodických
školení je plánován na březen 2020.

Oblastní kancelář Hradec Králové
Dne 20. června 2019 proběhl v prostorách Úřadu práce v Hradci
Králové první kazuistický seminář určený pro sociální pracovníky
obcí a jejich vedoucí. Mezi přítomnými byli i tací, kteří se kazuistického semináře nikdy nezúčastnili, a také proto byla pro ně
možnost účastnit se této projektové aktivity přínosná. Další kazuistický seminář se uskuteční již 17. září. 2019, další pak v listopadu.
Na konci léta 20. srpna 2019 proběhla poslední pravidelná měsíční porada zapojených obcí v projektu, a to v Hradci Králové.

Oblastní kancelář Praha
Oblastní kancelář v Praze se zaměřila na koordinaci spolupráce s obcemi a plánování dalších aktivit
v rámci pokračování projektu. Během srpna letošního roku proběhly návštěvy všech spolupracujících obcí.
V rámci projektové činnosti proběhl dne 11. června 2019 první kazuistický seminář pořádaný v Praze.
Dne 12. září 2019 proběhl další kazuistický seminář, který byl tentokrát zaměřen na téma sociální práce
se seniory a zdravotně znevýhodněnými osobami.
V rámci metodické činnosti projektu Systémové podpory sociální práce na obcích připravujeme metodický
seminář se zaměřením na dotaci pro výkon sociální práce, který se bude konat 10. října 2019 v Praze.

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

