
19. a 20. března 2019 proběhla v Praze dvoudenní 

konference ke Světovému dni sociální práce 

s názvem „Prestiž, profesionalita a vědeckost české 

sociální práce“ s podtitulem 1OO let historie sociální 

práce v ČR, která byla pořádána ve spolupráci  

s Univerzitou Karlovou. 

Program byl bohatý na témata sociální práce  

i vynikající přednášející.   
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Konference ke Světovému dni sociální práce 

Ocenění 
Na konferenci již druhým rokem proběhlo předání ocenění sociálních 

pracovníků, které předali náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky Mgr. 

Jana Hanzlíková a ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce  

a sociálního bydlení Mgr. David Pospíšil. Oceněni byli:  

v kategorii sociální služby Mgr. Bohuslava Horská, 

v kategorii veřejná správa Mgr. Robert Sutorý, 

v kategorii zdravotnická zařízení paní Dana Štefečková,  

v kategorii vězeňství a školství  Mgr. Ludmila Nováková, DiS, 

za významný přínos sociální práci byla oceněná PaeDr. Hana Mrňková a prof. 

Igor Tomeš. (in memoriam), kterou převzal jeho syn Igor Tomeš jr. 

Od května  2019 můžete zasílat nominace pro další ročník ocenění. Sběr 

nominací bude probíhat až do srpna 2019. 

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

BUĎME PROFI V SOCIÁLNÍ PRÁCI 

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.  

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, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751. 

Přihlašovací formulář 

naleznete zde: 

http://www.budmeprofi.c

z/ 

V odpoledních blocích probíhaly panelové diskuze jak 

s profesory univerzit, tak se zástupci MPSV, zástupci 

profesních organizací a také s oceněnými sociálními 

pracovníky.  

Mezi přednášejícími mimo jiné byli Mgr. David Pospí-

šil, PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., doc. PhDr. Peter 

Brnula, Ph.D, PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., Mgr. 

Petr Antoni, PhDr. Pavel Pěnkava, Mgr. Andrea Taja-

novská a mnoho dalších. 

http://www.budmeprofi.cz/
http://www.budmeprofi.cz/
http://www.budmeprofi.cz/
https://is.cuni.cz/webapps/id/1291643658451033/


Aktuálně připravujeme I. workshop, který se 

uskuteční 5. a 6. června v Jihlavě a jeho 

kapacita je 50 účastníků - sociálních 

pracovníků. 

Tématem workshopu bude Zvládání obtížných 

situací a způsoby sebepéče sociálních 

pracovníků.  

V lednu jsme vydali druhý animovaný videospot zabývající 

se sociální prací se seniory v jejich domácnostech a v 

únoru jsme vydali již třetí videospot, tentokrát na téma 

Sociální pracovník poskytuje krizovou a návaznou pomoc.  

Veškeré videospoty naleznete ZDE. 

STR ÁN KA 2 

I. workshop 

Videospoty 

V únoru jsme vydali další z mnoha  

odborných článků. PhDr. Mgr. 

Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA 

psala na téma Sociální práce  

s a poradenství pro pozůstalé. Tento 

článek můžete nalézt ZDE. 

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

Články 

V březnu napsala PhDr. Kateřina 

Šámalová, Ph.D.  článek na 

téma Profesní identita sociálních 

pracovníků jako tekutý písek  

v rukách vzdělavatelů. Tento 

článek naleznete ZDE. 

V březnu jsme za spolupráce Mgr. 

Radky Janebové, Ph.D. vydali 

článek na téma „Získá česká 

sociální práce někdy prestiž?“  

v Listech sociální práce.  

http://www.budmeprofi.cz/videospoty/
http://socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/564-socialni-prace-s-a-poradenstvi-pro-pozustale
http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=1&clanek=1140
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V následujících týdnech vydáme již 

pátý Sešit sociální práce, tentokrát na 

téma Sociální práce a krizová 

intervence. Garantem publikace je  

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, 

Ph.D., MBA. Svými příspěvky do něj 

přispěly Mgr. Simona Dohnalová, 

která se věnuje krizové intervenci  

v sociálních službách,  Mgr. Bianka 

Hudcová, která popisuje krizovou 

intervenci u osob se zdravotním 

postižením, Mgr. Gabriela 

Mahrová s tématem krizové  

intervence u osob se závislostí, 

Mgr. et Mgr. Drahomír Ševčík 

píše o krizové intervenci  

v kontextu domácího násilí a jako 

poslední v publikaci naleznete 

příspěvek na téma Syndromu 

CAN, který sepsala PhDr. Eva 

Klimentová, Ph.D. 

STR ÁN KA 3 

 

Sešit sociální práce č. 5 

Sborník z konference 

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit konference pořádané  

u příležitosti Světového dne  práce 2019, al nejenom pro 

ně, připravujeme Sborník, jehož obsah bude kopírovat 

příspěvky z této konference.  Součástí Sborníku tak 

budou níže uvedené příspěvky:  

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. a doc. Peter Brnula, Ph.D., 

s tématem „Čím nás (ne)může historie oboru sociální 

práce dnes inspirovat?“.  

Mgr. David Pospíšil se věnoval tématu aktuální situace sociální práce v ČR pohledem MPSV. 

PhDr. Kateřina Šámalová Ph.D.  a prof. Jana Levická, Ph.D. vystoupily s na téma „Vzdělávání jako 

zdroj profesní identity“. 

Mgr. Petr Antoni hovořil o tématu „Reflexe procesu příprav zákona a role profesní organizace  

a Memoranda“. 

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. a PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. s tématem Prestiž sociální práce. 

Dále ve sborníku naleznete přednášku Mgr. Jaroslavy Šťastné, Ph.D. na téma „Výzvy pro sociální 

práci v době tzv. postmoderní“,. Otázkou „Posílíme prestiž, profesionalitu a vědeckost české 

sociální práce znalostí její historie? se zabývala doc. Marie Špiláčková, Ph.D.  Tématem „Role 

výzkumu v sociální práci“ se zabýval prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., kompetencemi sociálního 

pracovníka absolventa pohledem praxe se zabývala  PhDr. Ivana Davidová a doc. PhDr. Oldřich 

Matoušek přednesl příspěvek na téma „Profesionalita v sociální práci“. 

Všechna vydání 

naleznete: ZDE 

http://www.budmeprofi.cz/odkazy/systemova-podpora-profesionalniho-vykonu-socialni-prace-ii/sesity-socialni-prace/%7d


STR ÁN KA 4 

 

1.       Absolventi slovenských vysokých škol, stupeň bakalář 

Vzhledem k tomu, že ve Slovenské republice není sociální práce regulovaným povoláním  

a odbornou kvalifikaci lze naplnit pouze absolvováním oboru sociální práce magisterského 

stupně (pokud není uplatněno přechodné ustanovení) muselo MPSV řešit situaci odborné 

kvalifikace absolventů  oborů sociální práce stupně bakalářského, kteří jsou ve Slovenské 

republice odborně způsobilí k výkonu povolání asistenta sociální práce, nikoli  povolání sociální 

pracovník. U absolventů bakalářského stupně  studia oborů sociální práce bude docházet  

k individuálnímu posouzení. Absolventi jiných programů a oborů (např. právo, speciální 

pedagogika, apod.) slovenských škol nesplňují odbornou způsobilost k výkonu sociální práce  

v ČR. Odborná kvalifikace je posuzována v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání 

odborní kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2.       Absolventi pedagogických oborů vysokých škol v ČR 

Magisterský studijní obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči  

a Vychovatelství pro speciální školy. S odkazem na zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na základě 

stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, budou absolventi magisterského 

studijního oboru Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a Vychovatelství pro 

speciální školy posouzeni jako odborně způsobilí pro výkon povolání sociálního pracovníka. 

Tyto programy jsou zaměřeny na speciální pedagogiku, a to bez ohledu na složení státní 

závěrečné zkoušky (absolventi získají kvalifikaci speciálního pedagoga dle ustanovení § 18 

citovaného zákona). 

Bakalářské studijní pedagogické obory. Vzhledem k tomu, že odbornou způsobilost k výkonu 

povolání speciálního pedagoga, je možné získat dle ustanovení § 18 zákona o pedagogických 

pracovnících studiem magisterském v oblasti pedagogických věd zaměřených na speciální 

pedagogiku,  na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy nebo 

na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu 

vychovatelů a doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňované vysokou 

školou, nebo studium oboru pedagogika a doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace 

uskutečňovaném vysokou školou, nesplňují absolventi bakalářského stupně odbornou 

způsobilost speciálního pedagoga a tím nesplňují ani podmínku odborné způsobilosti k výkonu 

povolání sociálního pracovníka danou ustanovením § 110 odst. 4 písm. b) zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Pro více informací ve věci odborné kvalifikace sociálních pracovníků se obracejte na Mgr. 

Renátu Hejlovou (email: renata.hejlova@mpsv.cz).  

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

Gesce posuzování a uznávání 

odborných způsobilostí sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

NOVINKY Z ODDĚLENÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍ 

PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ 
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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 prosinci 2019 bylo podáno 458 

Novinky pro rok 2019 nejsou jen v oblasti 

uznatelných nákladů, ale změnila se také 

aplikace OKnouze, jejímž prostřednictvím se 

žádosti podávají. Snažíme se o snížení 

administrativní zátěže, např. při zakládání 

žádosti zatrhne žadatel tlačítko, kterým se 

nahradí zasílání papírového prohlášení 

příjemce dotace. Změna se dotkla také oprav 

žádostí, při kterých se nově otevřou jen oblasti, 

které je třeba opravit. Jedná se o uživatelsky 

příjemnější variantu a nedojde tak k nechtěné 

změně správných informací.  

STR ÁN KA 5 

Dotace na výkon sociální práce na obcích a krajích 

Akreditace 

Před Vánoci 2018 byla schválena Metodika MPSV pro 

poskytování příspěvku na výkon sociální práce  

a podepsána paní ministryní jako PM 45/2018. 

Počátkem ledna bylo spuštěno dotační řízení na rok 

2019. Žadatelé si mohli požádat o finanční zajištění 

nejen na platy a profesní rozvoj svých sociálních 

pracovníků, ale také na vybavení tablety, mobily  

a ochrannými pomůckami včetně očkování sociálních 

pracovníků. MPSV tak chce podpořit výkon sociální 

práce realizovaný v terénu, včetně  podpory zajištění 

bezpečnosti sociálních pracovníků, pro které je možné 

pořídit SOS zařízení hrazené z dotace.  

Aplikace OKnouze 

žádostí o akreditaci vzdělávacích programů  

a 102 žádostí o změny lektorského týmu. 

Žádostí o akreditaci vzdělávacího programu  

Kvalifikační kurz bylo podáno 14. Tyto žádosti 

byly posouzeny Akreditační komisí v únoru 

2019. 

 

Další termíny zasedání Akreditační komise jsou:  

 30.5.2019,  

 19.9.2019, 

 12.12.2019.  

 Od ledna 2019 byla agenda akreditací 

Metodika MPSV 



Oddělení Koncepce  práce a vzdělávání spolupracuje 

s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí při 

realizaci výzkumného projektu „Provádění depistáže  

a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky 

obecních úřadů“, který je realizován od března 2018 

s finanční podporou Technologické agentury České 

republiky v programu Éta. V průběhu roku 2018 řešitel 

provedl empirické šetření k vymezení depistáže 

v současné praxi obecních úřadů a koncem roku vydal 

dílčí výstup, ve kterém shrnuje zjištěné poznatky. 

Zaměřil se i na vhodné podmínky a nutné zázemí 

v prostředí úřadů obcí, cíle a cílové skupiny depistáže 

STR ÁN KA 6 

Metodika řešení krizových situací 
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Provádění depistáže 

v místních podmínkách obcí, i na postupy 

samotného výkonu depistáže. S řešitelským 

týmem spolupracujeme formou účasti na 

poradách kompletního multioborového 

řešitelského týmu, kde mají zastoupení kromě 

sociálních pracovníků i  odborníci 

z následujících oborů: sociologie, právo, 

posudkové lékařství a psychologie. MPSV 

průběžně připomínkuje i pracovní materiály, 

které v rámci zvolené metodologie projektu 

vznikají. První oficiální výstupy budou MPSV 

předány v první polovině letošního roku. 

Metodika řešení krizových situací je plněním jednoho 

z konkrétních opatření Podnětu k řešení situace živo-

ta osob s poruchou autistického spektra a jejich ro-

din, který vznikl za účelem koncepčního řešení této 

problematiky a byl schválen usnesením vlády ČR  

č. 111 ze dne 8. února 2016. Tato metodika před-

stavuje základní postupy respektující standardní 

dosavadní režim osoby se zdravotním postižením 

(dále jen „OZP“) s přihlédnutím ke specifickým situa-

cím konkrétního dítěte/dospělého s poruchou autis-

tického spektra (dále jen „PAS“) tak, aby negativní 

dopad náhlých změn v důsledku krize byl co nejmen-

ší. Rovněž specifikuje základní témata prevence  

řešení náhlých krizí v zajištění péče v přirozeném 

sociálním prostředí. Metodika splňuje funkci podpůr-

ného vodítka pro OZP, jejich rodiny a pečující osoby  

(s přihlédnutím ke specifikům osob s PAS). Přispěje 

k jejich orientaci v jednotlivých typech stávající 

podpory, poskytne jim o těchto možnostech podpo-

ry základní informace, včetně doporučení jak po-

stupovat, aby využívali těchto podpor na základě 

své dobrovolné volby a s přihlédnutím ke svým pre-

ferencím efektivně a včasně. Metodika může být 

také vodítkem pomáhajícím profesionálům 

k orientaci v multidisciplinární dynamice problema-

tiky zajištění komplexní péče o konkrétní OZP. Pod-

něcuje procesy koordinace návazných modelů spo-

lupráce při řešení krizových situací. 
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Doporučený postup 
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Další aktuality 
 Zpracování připomínek k nařízení vlády o použití peněžních prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních  

a dostupných bytů předloženému v rámci mezirezortního připomínkového 

řízení 

 Práce na vyhlášce č. 332/2013 o vzoru Standardizovaného záznamu 

sociálního pracovníka v rámci jeho novelizace 

 Práce na novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Práce na doporučených postupech  

 Podklady pro vypracování zpráv plnění koncepcí, strategií a akčních plánů 

za rok 2018 

 Opakovaná jednání ve věci: sociální práce v sociálním bydlení  

a 15 opatření  proti chudobě 

 A další činnost v rámci běžných agend.  

MPSV připravuje metodický doporučený postup k předcházení 

vzniku a řešení krizových situací u osob závislých na pomoci 

jiných fyzických osob v praxi sociální práce obecních úřadů. 

Vycházet bude z materiálu Metodika řešení krizových situací 

osob s PAS, který MPSV zpracovalo v r. 2018 v rámci spolu-

práce s Odbornou skupinou pro koncepční řešení PAS Vládní-

ho výboru pro zdravotně postižené občany.  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vv

zpo/aktuality/metodika-reseni-

krizovych-situaci-osob-s-pas-a-

jejich-rodin--169227/ 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/metodika-reseni-krizovych-situaci-osob-s-pas-a-jejich-rodin--169227/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/metodika-reseni-krizovych-situaci-osob-s-pas-a-jejich-rodin--169227/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/metodika-reseni-krizovych-situaci-osob-s-pas-a-jejich-rodin--169227/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/metodika-reseni-krizovych-situaci-osob-s-pas-a-jejich-rodin--169227/
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STR ÁN KA 8 

Projekt Systémová podpora sociální práce v 

obcích 

Workshop 

V lednu 2019 bylo vydáno již čtvrté číslo publikace Zpravodaj 

sociální práce v obcích, ve kterém jsme se zabývali tématem 

„Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného 

opatrovnictví“.  

Všechna vydání Zpravodaje sociální práce v obcích naleznete 

na https://www.mpsv.cz/cs/31857  

Zpravodaj sociální práce č. 4 

19. 2. 2019 v Kolíně bylo kolegy představeno Iglou - nouzový přístřešek pro osoby bez přístřeší, který chrání 

lidské životy v mrazivém zimním počasí. Zájem o vzhled, využitelnost v praxi a praktičnost mělo několik 

kolegů z obcí Hradec Králové, Chrudim a Jilemnice. Město Kolín zakoupilo nouzový přístřešek již prosinci 

loňského roku a umístilo ho na zahradu Noclehárny. Během ledna byly zakoupeny další dva kusy, protože se 

Iglou osvědčilo.  

 

V rámci prodloužení projektu jsou plánovány další aktivity jako například kazuistické semináře, metodická 

školení a workshopy, kterých se budou moci zúčastnit sociální pracovníci obecních úřadů a pracovníci 

veřejné správy, více informací naleznete na webu.  

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 

V rámci projektu Systémová podpora sociální práce v obcích 

proběhl workshop na téma „Multidisciplinární a interdisciplinární 

spolupráce sociálního pracovníka  obecního úřadu“. Workshop se 

konal 7. 2. 2019 v Hradci Králové. Účastníci ocenili jak dopolední 

přednáškový program, tak odpolední náplň pracovních skupin, 

zejména z důvodu, že zde nalézali prostor pro sdílení praxe se 

svými kolegy. Prezentace z workshopu budou zveřejněny na webu 

MPSV a budou součástí sedmého vydání publikace  Zpravodaj 

sociální práce v obcích. 

Iglou 

https://www.mpsv.cz/cs/31857
mailto:kristyna.dubinova@mpsv.cz

