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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.

Konference ke Světovému dni sociální práce
Přihlásit
budete

na
moci

konferenci

se

V termínu 19.-20. března 2019 připravujeme ve spolupráci

prostřednictvím

s Univerzitou Karlovou Odbornou dvoudenní konferenci

elektronického formuláře, který

pořádanou u příležitosti Světového dne sociální práce.

naleznete na našich webových

Tématem konference je Prestiž, profesionalita a vědeckost

stránkách www.budmeprofi.cz v

české sociální práce s podtitulem 1OO let historie sociální

průběhu ledna—února 2019.

práce v ČR.
Kapacitu konference jsme pro Váš zájem navýšili na 200
účastníků (sociálních pracovníků, kteří tuto činnosti aktivně
vykonávají)
Mezi přednášejícími mimo jiné jsou Mgr. David Pospíšil,
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D,
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., Mgr. Petr Antoni, PhDr.
Pavel Pěnkava, Mgr. Andrea Tajanovská a mnoho dalších.

Zasílání novinek
V listopadu jsme spustili formulář na
přihlášení k odběru novinek na webu
Buďme profi!
Přihlaste se k odběru a žádná akce,
publikace ani článek už neuniknou
Vaší pozornosti!

Přihlásit k odběru novinek se
můžete zde:
http://www.budmeprofi.cz/

Tento newsletter je vydáván v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, rec. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751.
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Ocenění Gratias
Ministerstvo práce a sociálních věcí v

odbornou hodnotící komisí, kterou

rámci projektu „Systémová podpora

tvoří zástupci Ministerstva práce a

profesionálního výkonu sociální práce

sociálních věcí, zástupci profesních

II“ vyhlásilo 2. ročník soutěže Ocenění

organizací sociální práce a odborníci

sociálních

sociální práce.

pracovníků,

kteří

se

zasloužili o rozvoj či dobré jméno
sociální práce v České republice.

Vybraní sociální pracovníci převezmou
ocenění na konferenci pořádané

V termínu od 10. 9. do 31. 10. 2018

u příležitosti Světového dne sociální

proběhl prostřednictvím přihlašovacího

práce ve dnech

f o r m u l á ř e

n a

w e b u

19 .— 20. března 2019.

www.budmeprofi.cz sběr nominací.
Celkem jsme obdrželi 230 nominací a
v tuto chvíli probíhá vyhodnocení

Kurz mediálních dovedností
V

říjnu

2018

Pardubicích

a

jsme

v

Ostravě

Plzni,

připravili

prezentaci sociální práce, včetně
praktických nácviků.

celkem 10 dvoudenních běhů Kurzu

Přednášejícími byli Mgr. Petr Antoni

mediálních

a Mgr. Miroslav Jan Šramota a Mgr.

dovedností speciálně

vytvořených pro potřeby sociálních
pracovníků.
zaměřen

Obsah
na

kurzu

komunikaci

byl
a

Markéta Vaculová.
Ohlasy účastníků byly vynikající, což
nás velmi těší.

Odborný seminář
Dne 29. listopadu 2018 jsme pořádali odborný seminář zaměřený na téma
Lidská důstojnost, etika a etická dilemata v sociální práci. Místem konání
byly České Budějovice a přednášejícími byli Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
(odborná garantka na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích) a
Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger (kazatel Českobratrské církve evangelické a
lektor).
Příspěvky přednášejících byly vynikající a jedinečná atmosféra sdílení a
společného naladění udělaly ze semináře akci obohacující na všech
úrovních.

VYDÁNÍ 2– ZIMA 2018 /20 19

STRÁNKA 3

Sešit sociální práce č. 4
bylo

Hůrka,

Mgr. Monika

do něj přispěli PhDr.

čtvrté

Kaštanová, Mgr. Radim

Eva Klimentová, Ph.D.,

vydání Sešitu sociální

Koziorek a Ing. Renata

Mgr. Bianka Hudcová,

práce na téma Sociální

Toporčáková.

Mgr. Drahomír Ševčík,

práce s osobami, které

V následujících týdnech

Mgr. Simona Dohnalová

spáchaly

vydáme také sešit pátý

a

jehož garantem je PhDr.

s

Mahrová.

Igor

intervence

Aktuálně
zveřejněno

již

trestný

Hendrych,

čin,
Ph.D.

tématem

Krizové
v

rámci

Mgr.

Sešity

Ga b r i e l a

si

můžete

Svými příspěvky do něj

výkonu sociální práce,

bezplatně vyzvednout v

přispěli

Bc.

Dalibor

garantem je PhDr. Mgr.

naší Odborné knihovně

Lukáš,

Mgr.

Jindřich

Naděžda

Na Maninách 876/7,

Špatenková,

Ph.D. a svými příspěvky

Praha 7.

Všechna vydání Sešitů sociální práce
naleznete ZDE.

Sborník z odborné konference 2018
Aktuálně

byl

také

vydán

Sborník

z

konference, která se konala 20. března
2018 v Brně. Tématem byl Vývoj kvality a
efektivity

výkonu

sociální

práce.

Ve

sborníku naleznete veškeré příspěvky
českých i zahraničních přednášejících.

Elektronickou verzi sborníku naleznete ZDE.

Videospoty
V prosinci 2018 jsme dokončili

Buďme profi, na YouTube a budou

výrobu

prezentovány na připravených akcích

prvního

z

jedenácti

videospotů, které budou pojednávat
o některých nepříznivých sociálních
situacích
pracovníka.

klientů

sociálního

Videospoty

budou

postupně zveřejňovány na webových
stránkách a facebookovém profilu

projektu Profíci II.
První videospot s názvem Sociální
práce a pěstounská péče naleznete
ZDE.

STRÁNKA 4

BUĎME PROFI V SOCIÁLNÍ PRÁCI

NOVINKY Z ODDĚLENÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍ
PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Ministerstvo

práce a

sociálních

věcí

ve

spolupráci s moldavským Ministerstvem práce,
zdravotnictví a sociálních věcí, za finanční
podpory České rozvojové agentury úspěšně
dokončilo

projekt

„Zvyšování

kapacit

Ministerstva práce, zdravotnictví a sociálních
věcí“, jehož cílem bylo vytvořit systém dalšího
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách v Moldavsku.
Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
mělo prostřednictvím PhDr. Filipa Novotného
zástupce v externím týmu projektu.

Uznávání odborné kvalifikace sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních
službách
Oddělení

koncepce

sociální

práce

vzdělávání

vydává

a

stanoviska
odborné

a

pochybnostech

o

Vaší

odborné kvalifikaci nebo pokud

k

jste ji získali mimo ČR, můžete si

sociálního

o uznání odborné kvalifikace či

rozhodnutí

kvalifikaci

Při

v

pokud chcete vykonávat tuto

sociálních službách. V posledních

profesi mimo území ČR je možné

třech

si

pracovníka

a

měsících

pracovníka
jsme

v

této

agendě vydali na 150 stanovisek
či rozhodnutí a zodpověděli jsme
dalších přibližně padesát dotazů.

o

stanovisko/rozhodnutí

požádat.
Žádost získáte ZDE.
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Dotace na výkon sociální práce realizovaný
obecními a krajskými úřady
V prosinci 2018 byla schválena ministryní práce
a sociálních věcí Metodika pro poskytování
příspěvku a byl upravován elektronický formulář
žádosti v systému OK nouze, aby byl co nejvíce
uživatelsky přívětivý a celkově aby se usnadnila
administrace příspěvku na straně žadatele i
poskytovatele.
Koncepčně dotační titul

práce a k podpoře kvality prostřednictvím
dalšího vzdělávání a poskytováním supervize.
Dále je podpora zaměřena na výkon sociální
práce a v terénu, když je možné zohlednit
náklady

související

s

dopravou

sociálního

pracovníka do terénu, s ochrannými prostředky
a bezpečím sociálního pracovníka (očkování,

směřuje stále k

podpoře personálního zajištění výkonu sociální

ochranné pomůcky, mobilní telefon či tablet,
bezpečnostní systémy/tlačítka).

Nejzásadnější
legislativní činnost
 Práce na novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
 Práce na novele vyhlášky č. 332/2013 Sb., o vzoru
standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.
 Mezirezortní připomínkové řízení

k návrhu nařízení

vlády „o použití prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů“
Ministerstva pro místní rozvoj. Byť název nenapovídá,

Další vzdělávání
sociálního pracovníka
a pracovníka
v sociálních službách

ustanovení se významným způsobem dotýkají profese
sociální práce.

Nejčastější dotazy se v posledním období

 Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky

vztahovaly ke krácení povinného pemza

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání

vzdělávání a povinnosti dalšího vzdělávání

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků

při pracovním poměru na dohodu o pracovní

nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

činnosti nebo dohodu o provedení práce.

 Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky,
kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, a vyhláška č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů

Nejčastěji

kladené

dotazy

pro

vás

zpracujeme a zveřejníme je na webu MPSV,
v záložce oddělení koncepce
vzdělávání.

práce a
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Činnost výzkumného
charakteru
Pro potřeby oddělení koncepce sociální
práce

a

vzdělávání

jsou

aktuálně

a

následné

realizovány tyto úkoly:
 Provádění
stanovení

depistáže
cílů

pomoci

sociálními

pracovníky obecních úřadů - realizace
VUPSV, v. v. i.
 Výzkum etických dilemat, hodnot a
principů sociální práce

Nejzásadnější činnost
dalšího charakteru
 Mezirezortní připomínkové řízení k Národní strategie finančního vzdělávání 2.0
 Spolupráce na aktualizaci koncepce prevence a
řešení problematiky bezdomovectví.
 Spolupráce na aktualizaci koncepce rodinné
politiky.
 Mezirezortní připomínkové řízení v záležitosti
aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání 2.0
 Realizace setkání pracovní skupiny k přípravě
podkladů pro standardy činností sociální práce.
 Účast na jednáních pracovních skupin souvisejících s koncepcí vězeňství, bezdomovectvím a
další.
 Metodické návštěvy krajských poboček ÚP.
 A další ...

-

realizace

VUPSV, v. v. i.
 Standardy činností sociální práce ve
veřejné správě
 Výzkum atraktivity oborů sociální práce
pro

studenty

středních,

vyšších

odborných a vysokých škol a potřebnost
a struktura osobnostních předpokladů
sociálního

pracovníka

vhodných

potřebných k výkonu sociální práce .

a
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Projekt Systémová podpora sociální práce
v obcích
V

rámci

podpora

V posledním čtvrtletí 2018 bylo

sociální práce v obcích se připravuje

vydáno již třetí číslo publikace

workshop na téma „Multidisciplinární a

Zpravodaj sociální práce v obcích,

interdisciplinární

sociálního

ve které jsme se zabývali tématem

pracovníka z obecního úřadu“. Workshop se

sociálního šetření, a to v teoretické i

uskuteční 7. 2. 2019 v Hradci Králové a je

praktické rovině.

určen

projektu

sociálním

Systémová

spolupráce

pracovníkům

veřejné

správy.
Bližší informace společně s programem
budou zveřejněny na webu MPSV začátkem
roku 2019.

Všechna vydání Zpravodaje sociální práce v obcích
naleznete na https://www.mpsv.cz/cs/31857

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

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

