Geneze právní úpravy profese
sociálního pracovníka

Odbor sociálních služeb, sociální práce a
sociálního bydlení
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Východiska
1. lidská důstojnost = ústřední pojem sociální práce
–

Listina základních práv a svobod, mezinárodní dokumenty

2. klíčová role sociální práce
–

ochrana a podpora lidské důstojnosti a sociálních práv

–

udržení sociálního smíru

 dnes v širším kontextu chybí jasná informace, kdo je sociální
pracovník, a co od něj jako klient (potencionální klient) mohu
očekávat, včetně odlišení jeho role od ostatních odborníků


legislativní úprava je připravována za účelem ochrany klientů
a vytvoření podmínek pro výkon sociální práce

Historie legislativního ukotvení
2001

Věcný záměr zákona o sociálních službách
(upravoval sociální pracovníky a jejich roli v systému,
povinnou registraci a licenci, vzdělávací instituce)

2003

Koncepce celoživotního vzdělávání sociálních
pracovníků
(návrh na samostatnou právní úpravu výkonu sociální práce)

2005

Teze legislativního zakotvení výkonu sociální práce a
celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
(kvalita výkonu sociální práce, kvalifikační předpoklady, CŽV)

2006

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
(spojení do jednoho zákona, sociální pracovníci §§ 109 a 110)

2011

Analýza výkonu profese sociální práce v systémech
sociální ochrany ČR (reflexe praxe sociální práce)

2012

Přípravné práce pro VZZ o sociální práci – pracovní
skupina Vědecké rady ministra pro sociální práci

Konzultační proces I.
10 setkání v
rámci ČR / 500
SP

1-12/ 2013

semináře pořádané MPSV a RAROSP

1-3/2014

zveřejnění pracovních materiálů verze I ke komentářům

3/2014

seminář MPSV na JABOKu – zhodnocení
50 SP
zpětné vazby z terénu

3-6/2014

osobní konzultace a výjezdy na základě
reakcí na pracovní materiály

150 / 85 SP

5/2014

seminář MPSV s účastní odborníků ze
Slovenska

50 účastníků

6-9/2014

zveřejnění pracovních materiálů verze II. ke komentářům

Konzultační proces II.
9-12/2014

účast na seminářích, konferencích, workshopech
pořádaných v terénu
- APSS ČR, KÚ Hradec Králové, DS Žatec, Charita
ČR, IPVZ, konference DOMUS o.s., DS Litvínov

370 SP

rezortní jednání (ČSSZ, GŘ ÚP, MPSV)
10-12/2014 mezirezortní jednání (MŠMT, MZ, MV, MS, SMO, AK, ASVSP,
PKSP, SSP, PS APSS ČR, UZS, OSZ a další)
výstupy od poradního týmu
1-3/2015

VOŠSP, Profesní svaz APSS, Charita, PrevCentrum

2/2015

seminář MPSV pro organizace Platformy 10 a další
zaměstnavatele

3/2015

seminář PSP a MPSV k profesní komoře soc. pracovníků

3/2015

kulatý stůl paní ministryně se zainteresovanými subjekty

130 SP

Děkuji Vám za pozornost

