
Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo v minulém roce 

novou tradici oceňování sociálních pracovníků. Systém 

ocenění a samotná cena byly vytvořeny v rámci projektu 

“Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce 

II“ (Profíci II). 

Poprvé bylo toto ocenění uděleno dne 20. března 2018  

v průběhu konference pořádané u příležitosti Světového dne 

sociální práce. 

Název ocenění „Gratias“ symbolizuje poděkování sociálním 

pracovníkům za jejich každodenní a kvalitně odváděnou 

vysoce odbornou a velmi náročnou práci. 

Nominace může zasílat kdokoli do 31. 10. 2018.  

Nominační formulář : 

http://www.budmeprofi.cz/

socialni-pracovnik-roku-

2019-formular-pro-

nominace/ 

Vydání 1– Podzim 2018 

Ocenění Gratias 

Zasílání novinek 

V následujících týdnech pro Vás 

připravujeme novinku – automatické 

zasílání novinek z webu „buďme 

profi“, kam jsou vkládány novinky 

z projektů Profíci II a Systémová 

podpora sociální práce v obcích, ale 

také krátké zprávy o činnosti 

oddělení koncepce sociální práce a 

vzdělávání a novinky ze sociální   

oblasti.  

Ocenění Gratias 2019 

w w w . b u d m e p r o f i . c z  

BUĎME PROFI V SOCIÁLNÍ PRÁCI 

Ocenění je udělováno  

v 5 oblastech: 

 veřejná správa  

 sociální služby 

 zdravotnická zařízení 

 vězeňství, školy a školská 

zařízení 

 významný přínos v oblasti 

sociální práce (navrhuje 

hodnotící komise) 

Vítáme Vás u prvního vydání Newsletteru, který pro Vás — sociální pracovnice a pracovníky – budeme vydávat kaž-

dý čtvrt rok, abychom Vás informovali o našich probíhajících a plánovaných akcích.  

Newsletter oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí vydávaný v rámci projektu  Profíci II.  

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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Kurz mediálních dovedností je dvoudenní 

vzdělávací kurz určený všem sociálním 

pracovníkům působícím v České republice.  

Kurz se uskuteční v 10 bězích v: 

 Plzni    8.-12.10.2018 

 Pardubicích  15.-18.10.2018 

 Ostravě  22.-25.10.2018 

 

První den kurzu bude věnován 

komunikaci a jejímu vymezení, 

k o m u n i k a č n í m  k a n á l ů m , 

komunikačnímu mixu, vztahům  

s  veře jnost í ,  ana lýze  pot řeb 

organizace, síťování, příběhům dobré i 

špatné praxe a také praktickému 

nácviku a ukázkám. 

 

Druhý den je zaměřen na prezentaci v 

souvislosti s výkonem sociální práce, 

na nástroje medializace, na prezentaci 

vlastních výsledků, na praktický nácvik 

a na využití medializace pro sociální 

pracovníky, média a další. 

Aktuálně pro Vás připravujeme také 2. odborný seminář, který 

tentokrát uspořádáme v Českých Budějovicích, a to v průběhu 

listopadu 2018, pravděpodobně 29. 

Na seminář se bude možné přihlásit v průběhu října 2018 

Přihlašovací formulář a další bližší informace týkající se semináře 

naleznete na www.budmeprofi.cz.   

STR ÁN KA 2 

Kurz mediálních dovedností 

Odborný seminář 

V listopadu bude realizována  zahraniční 

studijní cesta do Izraele, konkrétně do 

města Tel Aviv. Společně se sociálními 

pracovníky navštívíme  například 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Izraele, neziskové organizace pro děti, 

beduínské vesnice nebo organizace 

pomáhající obětem domácího násilí. 

Přihlášení již není možné.  

Navštívíme beduínské 

vesnice, neziskové 

organizace pro děti, 

organizace pomáhající 

obětem domácího násilí...  

B UĎ ME PR O FI  V SO C IÁL N Í PR ÁC I  

Kurz je již plně obsazen, přihlášení není možné. 

Zahraniční studijní cesta Izrael 



VYD ÁN Í 1–  PO D ZIM 2018  

Do konce roku 2018 

plánujeme vydat již IV. a V. 

Sešit sociální práce, 

tentokrát s názvem Sociální 

práce s osobami, které 

spáchaly trestný čin, jehož 

garantem je PhDr. Igor 

Hendrych, Ph.D.  

Dále do něj svými příspěvky 

přispěli Bc. Dalibor Lukáš, 

Mgr. Jindřich Hůrka,  Mgr. 

Monika Kaštanová, Mgr. 

Radim Koziorek a Ing. 

Renata Toporčáková. 

 

 

Pátý Sešit sociální práce je 

zaměřen na téma krizové 

intervence v rámci výkonu 

sociální práce a garantem 

tohoto vydání je PhDr. Mgr. 

Naděžda Špatenková, Ph.D.  

Autory příspěvků jsou PhDr. 

Eva Klimentová, Ph.D., Mgr. 

Bianka Hudcová, Mgr. 

Drahomír Ševčík, Mgr. 

Simona Dohnalová a Mgr. 

Gabriela Mahrová.  

 

 

odborný článek Mgr. Zdeny 

Zuzany Bednářové na téma 

Role sociálního pracovníka 

zaměřeného na práci  

s osobami ohroženými 

domácím násilím.  

Aktuálně připravujeme 

článek o výkonu sociální 

práce ve věznici, jehož 

autorem je Mgr. Jiřina 

Hanzelová a zveřejněn bude 

v průběhu října na webu 

www.socialninovinky.cz. 

Dále zde bude zveřejněn 

V elektronické verz i 

časopisu SP/SP bude  

v prosinci zveřejněn článek 

PhDr. Moniky Punové, 

Ph.D.,  na téma Reflexivita  

v posuzování životní situace 

klientů sociální práce  

v tématice resilience.  

STR ÁN KA 3 

Publikace ze zahraničních studijních cest na Slovensko 

Sešity sociální práce 

Odborné články 

Jednalo se o organizaci ETP 

Slovensko, Úsmev jako dar, 

dům sociálních služeb 

Domko, zařízení pro seniory 

Arcus,  dětský domov Zem 

dětí Košice,  centrum Dorka  

a resocializační středisko 

Resocia.  

Cílem druhé zahraniční 

studijní cesty byly Nitra  

a Bratislava. Cesta se 

uskutečnila v termínu 8. až 

14. července. Zde jsme 

navštívili organizaci Návrat, 

Domov sociálních služeb 

Integra, organizaci Retest, 

zařízení Slniečko, Storm, 

Diecézní Charitu, a Fakultní 

nemocnici v Nitře. 

Informace a výstupy z cest 

naleznete v publikacích, 

které budou vydány do 

konce roku  2018. 

V červnu a v červenci 2018  

s e  us k ut e č n i l y  dv ě 

zahraniční studijní cesty na 

Slovensko.  

První cesta se konala do 

Košic, a to v termínu 17. až  

23. června. Navštívili jsme 

celkem 7 organizací,  

v rámci jejichž působení 

jsou realizovány také 

činnosti sociální práce. 

První tři Sešity sociální 

práce naleznete ZDE. 

 

Napadá Vás, 

co dalšího 

bychom zde 

mohli uvádět?  

 

Napište nám! 

 

 

Kontakt: Kristýna 

Dubinová 

kristyna.dubinova@mpsv.

cz 

770 147 925 
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