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Právní úprava sociální práce  

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

 

 Snaha o samostatný zákon již od roku 2003 

 V roce 2005 přijímáno mnoho zákonů, návrhy 

musely být redukovány           zákon o sociálních 

službách 

 

 Aktuálně zákon o sociální práci  
 Zákon o sociálních pracovnících 

 2017 LRV 

 2018 zákon o sociální práci    

 



 Na co se chceme zaměřit v SP: 

- Definice sociální práce ve veřejné správě a stanovení 

standardů výkonu sociální práce 

- Rozšíření SP o POU 

- doplnění činností sociální práce (§ 109) 

- úprava odborné kvalifikace 

- supervize jako forma dalšího vzdělávání 

Legislativní návrhy MPSV 



 průměrná hrubá měsíční mzda 21 971 Kč*  
 

 nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., 

o katalogu správních činností.  

 

 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

 

 
*Data z Informačního systému o průměrném výdělku MPSV za rok 2016 

Finanční ohodnocení sociálních pracovníků 
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 Příspěvek na výkon sociální práce poskytuje MPSV od roku 

2015 s cílem podpořit výkon sociální práce finančními 

prostředky, které jsou přidělovány nad rámec příspěvku 

Ministerstva vnitra na výkon činností v přenesené 

působnosti. 

 Letošní finanční alokace na dotační titul byla z původně 

plánovaných 150 mil Kč navýšena na 400 mil. Kč.  

 V roce 2017 bylo rovněž celkovou částkou 400 mil. Kč 

podpořeno všech 396 žadatelů (krajů, ORP a POU). 

Finanční prostředky zajistily příspěvek na práci 1464 

sociálních pracovníků, bylo požadováno úhrnem navýšení 

na 1607 sociálních pracovníků. Žádost o dotaci si v roce 

2017 nepodalo pouze 28 obcí. 

Dotace na výkon sociální práce  



Implementace výsledků výzkumných projektů: 
a) Metodiky soc. šetření v řízení o příspěvek na péči 
b) Metodiky integrace sociální práce a poskytování 

dávek pomoci v hmotné nouzi 
 

 Pilotní ověřování inovovaného Záznamu ze sociálního 
šetření v řízení o nep. soc. dávku příspěvek na péči 
 

 Nový metodický pokyn, který nahrazuje MP 1/2016 
realizaci činností sociální práce na obecních úřadech 
typu II., typu III., újezdních a krajských úřadech 

 
Aktuálně se pracuje na vymezení: 

 role sociálního šetření v posuzování nároku na 
nepojistné sociální dávky v souvislostí s „krizí“ 
lékařské posudkové služby 

 role sociální práce na ÚP ČR – minimálním 
standardu činností a spolupráce s obcemi, 
synergickém fungování s dávkovými agendami 

Metodická činnost 



 Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.  

 Profesionalizace sociální práce  

 Zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků 

Podzimní a Jarní škola sociální práce, kurzy mediálních 

dovedností, konference, semináře, publikace Sešity sociální 

práce 

 Podpora profesní identity  

 Ocenění sociálních pracovníků  

 Pozitivní mediální obraz sociální práce – TV a rádio spoty, 

videospoty 

 Výstupy pro přípravu zákona o sociální práci 

Systémové projekty 



 Systémová podpora sociální práce v obcích  

 Zvyšování dostupnosti sociální práce - spolupráce s 15 

obcemi (přijetí 2-4 soc. pracovníků) 

 Metodická podpora 

 Ověření typových pozic koordinátor soc. podpory a terénní 

sociální pracovník  

 Zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků – 

publikace Zpravodaj sociální práce, odborné workshopy, 

zahraniční studijní cesty 

Systémové projekty 



Děkuji Vám za pozornost 


