
20. listopadu proběhl III. Odborný seminář v Liberci 

v hotelu Babylon na téma Konflikty a agresivita v sociální 

práci.  

Na semináři vystoupil v úvodní části PhDr. Filip Novotný 

jako zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí.  

O zbylý program semináře se ve spolupráci postarali Petr 

Hampacher, DiS., Mgr. Petr Matoušek a Mgr. Martina 

Zikmundová.  

Seminář byl pojat nejprve jako teoretický a poté přešel 

do prací ve skupinách. 

Vydání 6 – Zima 2019 

Odborný seminář 

Odborné články 
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BUĎME PROFI V SOCIÁLNÍ PRÁCI 

Vítáme Vás u šestého vydání Newsletteru, který pro Vás — sociální pracovnice a pracovníky – vydáváme 

každý čtvrt rok, abychom Vás informovali o našich probíhajících a plánovaných akcích. Také Vás zde 

informujeme o novinkách z projektů Systémová podpora profesionální práce v obcích a Vzdělávání pra-

covníků v sociálních službách. Newsletter dále obsahuje novinky z oddělení koncepce sociální práce  

a vzdělávání. 

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. 

 

V listopadu pro nás 
napsala článek Mgr. Eva 
M. Hejzlarová na téma 
Vedoucí sociálního odboru 
jako možný tvůrce politiky 
-> ZDE. 

V prosinci jsme vydali 
článek, který pro nás 
napsal Mgr. Zbyněk Vočka 
na téma Sociální práce na 
krajském úřadu -> ZDE. 

V prosinci pro nás napsala 
článek také Mgr. Yvona 
Hofmanová na téma 
Případová studie 
posttraumatického rozvoje 
u uprchlíků z pohledu 
sociální práce  
a mezioborové spolupráce 

->ZDE. 

Do listů sociální práce  
v tomto čtvrtletí napsala 
článek Mgr. Miluše 
Lustyková na téma 
Akreditace vzdělávacích 
programů dle zákona  
č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

http://www.budmeprofi.cz/
http://socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/575-vedouci-socialniho-odboru-jako-mozny-tvurce-politiky
http://socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/576-socialni-prace-na-krajskem-uraduX:/Dokumenty/senioři
http://www.socialniprace.cz/index.php


Aktuálně připravujeme další mezinárodní 
konferenci ke Světovému dni sociální práce, která 
se bude konat 17. března 2020 v Brně (místo 
konání bude upřesněno). Na ní bude již potřetí 
předáno ocenění Gratias vybraným sociálním 
pracovníkům. Konference se zúčastní odborníci 
nejen z Česka ale také Slovenska.  

V  uplynulém období jsme vydali poslední  
2 videospoty.  

Sociální práce v době hospitalizace a v rámci 
následné péče a Sociální práce 
s nezaměstnanými.  

Veškeré videospoty naleznete ZDE. 
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Mezinárodní konference 

Videospoty 

Od června do října probíhal sběr 
nominací na ocenění Gratias. Sešlo se 
celkem 166 nominací ve všech  
5 kategoriích. Dne 16. prosince se sešla 
hodnotící komise, která pečlivě vybrala 
5 z nich, kteří budou oceněni. Jejich 
jména budou zveřejněna v průběhu 
ledna na našich webových stánkách.  

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

Ocenění Gratias 

Přihlášení bude probíhat 

ZDE.

Informace o ocenění naleznete 

ZDE.  

http://www.budmeprofi.cz/videospoty/
http://www.budmeprofi.cz/
http://www.budmeprofi.cz/socialni-pracovnik-roku-2020-formular-pro-nominace/
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V listopadu vyšel již sedmý Sešit sociální práce, 
tentokrát na téma Sociální práce a sociální 
poradenství. Garantem publikace je  Mgr. Hynek 
Kalvoda., který si do svého vydání vybral následující 
autory: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D., PhDr. et Mgr. 
Libor Novosád, Ph.D., Mgr. Jana Krtková, Mgr. 
Tereza Ševčíková, Mgr. Petra Skuhrová.  
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Sešit sociální práce č. 7 

Všechna vydání 

naleznete: ZDE 

Přidejte se k nám! 

 

…Buďme profi… 

Sešit sociální práce č. 8 

 V dubnu plánujeme vydání Sešitu sociální práce č. 8 s tématem Sociální práce  
a drogová problematika dětí a mladistvých. Garantem bude Mgr. Martin Titman. 
Dalšími autory budou: Lukáš Mejsnar, DiS., který napíše o užívání drog dětmi  
a mladistvými v kontextu práce OSV a OSPOD. MUDr. Světlana Kroftová pojednává  
o užívání drog u dětí a mladistvých z pohledu lékaře. Radek Talpa o užívání  
a nadužívání alkoholu a návykových látek adolescenty pohledem ošetřovatele 
Dětského a dorostového detoxikačního centra. Mgr. Kristina Pernicová přispěje 
článkem o prevenci a drogové problematice mladistvých, Radek Skřivan, DiS.   
o probačních programech pro mladistvé pachatele. 

http://www.budmeprofi.cz/odkazy/systemova-podpora-profesionalniho-vykonu-socialni-prace-ii/sesity-socialni-prace/
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B UĎ ME PR O FI  V SO C IÁL N Í PR ÁC I  

NOVINKY Z ODDĚLENÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍ 

PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ 

Akreditace 

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako věcně příslušný 

orgán rozhoduje dle § 117 a 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 69. kole bylo podáno celkem 298 žádostí o akreditaci 

vzdělávacího programu a 165 žádostí o rozšíření 

lektorského týmu. Žádostí o akreditaci vzdělávacího 

programu – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 

službách bylo podáno 10. Celkem bylo v roce 2019 podáno 

2203 žádostí o akreditaci vzdělávacího programu, z toho 56 

žádostí o akreditaci kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách,  

a 558 žádostí o změnu lektorského týmu. 

V agendě akreditací byly realizovány všechny plánované kontroly vzdělávacích zařízení na 

rok 2019 zaměřené na naplňování podmínek dle vydaného rozhodnutí o udělení 

akreditace. Na základě zjištění z kontrol byly odejmuty dvě akreditace vzdělávacího 

programu a byla zahájena řízení o odejmutí akreditace vzdělávacímu programu z důvodu 

nedodržení  podmínek, za kterých byla udělena akreditace 

vzdělávacímu programu.  

Na rok 2020 je naplánováno šest zasedání Akreditační komise. 

V současnosti se připravuje aktualizace Průvodce podáváním 

žádosti, který bude zveřejněn na začátku roku 2020. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/akreditacni-komise
https://akris.mpsv.cz/Category?moduleId=92
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Rok 2019 byl z pohledu dotačního titulu 
na výkon sociální práce velmi náročný. 
Nový rok jsme začínali vyhlášením výzvy 
k podávání žádosti o dotace. Žádostí se 
sešlo 394 v celkové částce 682 mil. Kč. 
Bohužel prostředků „na rozdávání“ byla 
jen polovina oproti dotačnímu řízení 
v roce 2018 (200 mil. Kč). Příjemci dotace, 
tedy města a kraje, nás doslova zavalili 
žádostmi o dofinancování a dotazy. Velmi 
často byly dotazy či žádosti odůvodněny 
tím, že pokud nebude poskytnuto více 
prostředků, dojde k propouštění 
sociálních pracovníků. Během června se 
v rozpočtu MPSV našlo 200 mil. Kč  
a mohlo dojít alespoň k částečnému 
dofinancování. Navýšení prostředků 
však zcela nezamezilo snížení počtu 
sociálních pracovníků. Problematické 
financování sociální práce přineslo i svá 

pozitiva, a to úzkou spolupráci se Sdružením 
tajemníků městských a obecních úřadů ČR. 

Na konci května dostalo MPSV za úkol od 
Poslanecké sněmovny předložit analýzu 
financování sociální práce v přenesené 
působnosti. Zpočátku jsme spolupracovali 
s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 
financí, díky čemuž jsme zjistili, že sociální 
práce v přenesené působnosti není 
sledována samostatnou položkou  
v rozpočtové skladbě, nelze ji tedy snadno 
vyčíslit. Analýzu jsme zpracovali z dat 
aplikace OKnouze, kde je sledován celý 
dotační titul, což je pouze jeden ze tří zdrojů 
financování sociální práce, dalšími jsou: 
příspěvek na výkon státní správy  
a rozpočtové určení daní. Níže přikládáme 
tabulku s detailním rozpadem dotačního 
titulu od jeho počátku. 
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Dotační titul na výkon sociální práce (s výjimkou 

SPOD) v roce 2019  

Tabulka: Požadavky a náklady za jednotlivá dotační řízení. 

Položky  2016 2017 2018 2019 

Přidělená dotace  300 000 000 Kč 400 000 000 Kč 400 000 000 Kč 400 000 000 Kč 

Celkový požadavek ze žádosti  

o dotaci  
588 732 557 Kč 604 897 415 Kč 629 647 351 Kč 682 805 745 Kč 

Platy  
požadavek 523 552 221 Kč  533 620 880 Kč 592 670 421 Kč 640 761 553 Kč 

náklad 279 010 392 Kč 367 329 055 Kč 380 795 807 Kč N 

Dlouhodobý  

majetek  

požadavek 20 684 605 Kč 17 710 725 Kč A A 

náklad 5 650 654 Kč 6 154 465 Kč A A 

Další vzdělávání  
požadavek 15 754 148 Kč 13 172 298 Kč 12 912 927 Kč 13 469 696 Kč 

náklad 2 944 084 Kč 3 178 148 Kč 3 205 090 Kč N 

Supervize  
požadavek A 6 126 874 Kč 7 391 277 Kč 6 885 288 Kč 

náklad A  834 340 Kč 849 717 Kč N 

Hrazeno z vlastních rozpočtů 

žadatelů  
288 732 557 Kč 204 897 415 Kč 229 647 351 Kč 282 805 745 Kč 

Zdroj: Aplikace OKNouze. Pozn.: (N = data nejsou k dispozici, A = položka nebyla v daném roce uznatelnou)  
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Pokračování k dotacím... 

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

V září se uskutečnil kulatý stůl k financování sociální práce. Zúčastnili se jej zástupci Mi-
nisterstva vnitra, Ministerstva financí, profesních organizací a statutárních měst. 
V závěru panovala shoda, že sociální práce zůstane v přenesené působnosti a měla by být 
financována státem. V rámci financování by se měly sledovat výkony, tak aby se zohled-
nila zátěž sociálního pracovníka. Někteří zástupci by se rádi inspirovali modelem veřejné-
ho opatrovnictví, ale k tomuto modelu se nepřikláníme, protože se nesleduje účelové 
využití finančních prostředků.  

V průběhu roku jsme zahájili celkem 20 finančních kontrol, z nichž je více než polovina 
uzavřená. Výrazným pozitivem je pokles zjištění. V posledních týdnech roku plánujeme 
uzavírat zbylé finanční kontroly a připravit nový plán kontrol. Metodika dotace na výkon 
sociální práce zůstává pro příští rok ve stejné podobě. Výzva k podávání žádostí o dotaci 
na rok 2020 byla již zveřejněna na webu MPSV. 

Výzva k podání žádosti o 

dotaci - ZDE. Uznávání kvalifikací 
MPSV bude v průběhu prosince 2020 distribuovat všem krajským úřadům nový Doporu-
čený postup č. 4 POSUZOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA  
A PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.  
Cílem doporučeného postupu je vytvořit jednotný a ucelený materiál pro lepší orientaci v 
posuzování odborné způsobilosti sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních služ-
bách a reagovat na legislativní změny, které se týkají ustanovení § 104 odst. 1) zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů a § 79 odst. 2 písm. f), zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, které 
stanoví povinnost získat před akreditací vzdělávacího/studijního programu zaměřeného 
na přípravu k výkonu regulovaného povolání stanovisko příslušného uznávacího orgánu, 
tedy ministerstva.  

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního 
bydlení rovněž oslovil zástupce vyšších odborných škol 
a vysokých škol, kterým byla udělena akreditace vzdě-
lávacích/studijních programů zaměřených na obory dle 
ustanovení § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů, s cílem předejít situacím, že absolventi, 
nesplní-li škola výše uvedenou podmínku získání sta-
noviska ministerstva, nebudou považováni za odborně 
způsobilé pro výkon povolání sociálního pracovníka. 

Tato podmínka je i v připravované novele zákona, kde se stanoví, že odbornou způsobi-
lostí sociálního pracovníka je vyšší odborné vzdělání získané ve vzdělávacím programu, 
nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo dok-
torském studijním programu uvedeném v zákoně, za podmínky, že škola získala před-
chozí souhlasné stanovisko uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu. 
 
Doporučený postup bude také uveřejněn na webových stránkách MPSV. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/dotace-2020
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Projekt  

Systémová podpora sociální práce v obcích 

Workshop ve Valašském Meziříčí 

Měsíce říjen a listopad byly ve znamení příprav na 
Mezinárodní konferenci, která se uskutečnila 18. – 19. 
listopadu 2019 v Praze. Denní program konference 
proběhl po oba dva dny na Magistrátu hlavního města 
Prahy. Večerní panelová diskuze na téma Věcný záměr 
zákona o sociální práci uskutečněná dne 18. listopadu 
proběhla v kongresovém sále Hotelu Olšanka v Praze. 
Přednášející a hosté konference byli i zahraniční 
kolegové, kteří přijali pozvání z Německa, Polska, 
Slovenska i Rakouska. Témata, která se na mezinárodní 
konferenci otvírala, byla zaměřena např. na 
multidisciplinární přístup obce, sociální zabezpečení  
a sociální dávky v Rakousku a Vídni, sociální práci ve 
Vídni; sociální práci s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami, práce Zemského úřadu 
pro záležitosti uprchlíků v Berlíně a neposlední řadě významné zhodnocení projektů obcí, 
které s projektem obce spolupracovaly v první fázi své realizace.  

V rámci projektu proběhl dne 3. října 2019 již 9. workshop s názvem Sociální práce s lidmi  
s duševním onemocněním, a to ve spolupráci s probíhajícím projektem Ministerstva 
zdravotnictví - Reforma psychiatrické péče. Workshop proběhl v budově Městského úřadu 
Valašské Meziříčí a byl primárně určen pro sociální pracovníky obcí a ze sociálních služeb, 
které pracují s touto cílovou skupinou lidí. Zajímavostí celého workshopu bylo vyjasnění  
a ztransparentnění spolupráce těchto dvou institucí – obec a sociální služba. 

V příštím roce proběhne workshop na téma Sociální práce s lidmi s poruchou autistického 

spektra, který se uskuteční 20. února 2020 v Liberci. Přesný program a místo konání budou 

upřesněny. 

Mezinárodní konference 

Metodická školení 

V měsíci říjnu a listopadu 2019 se také uskutečnil první běh metodických školení zaměře-
ných na téma dotačního titulu pro výkon sociální práce v obcích. Školení byla určena pri-
márně pro sociální pracovníky, referenty a vedoucí pracovníky obecních úřadů, kteří se  
s problematikou dotací nejčastěji setkávají. Školení se uskutečnila v Praze, v Olomouci, 
V Plzni a navíc v Hradci Králové.  

V roce 2020 se chystají další běhy metodických školení např. na téma sociální kuratela a vě-
zeňská služba a další. Termíny a místa konání budou včas uveřejněny. 
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Zpravodaj sociální práce č. 7 
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V měsíci listopadu letošního roku byl vydán sedmý a poslední vý-
tisk Zpravodaje sociální práce, který se zabývá tématem multidis-
ciplinární a interdisciplinární spolupráce na poli sociální práce.  

Zpravodaje naleznete 

ZDE. 

Aktuální práce v oblastních kancelářích projektu 

V rámci oblastní kanceláře v Olomouci proběhlo 1. listopadu 2019 tematické setkání soci-
álních pracovníků – sociálních kurátorů. Skupina pracovníků se seznámila s aktualitami  
v této oblasti, došlo k vymezení metodického vedení ze strany krajských úřadů a MPSV.  

Dne 21. listopadu 2019 v rámci oblastní kanceláře proběhl již třetí kazuistický seminář 
pro sociální pracovníky z veřejné správy. Další termíny kazuistických seminářů v rámci 
oblastní kanceláře Olomouc proběhnou: 13. 2. 2020; 16. 4. 2020 a 11. 6. 2020.  

 

 

 

V rámci oblastní kanceláře v Hradci Králové se 8. října 2019 uskutečnilo tematické setká-
ní na téma Doporučený postup pro lidi s poruchou autistického spektra, který představi-
la zaměstnankyně MPSV, setkání se účastnili i zástupci z GŘ ÚP. Dne 26. listopadu 2019 
proběhl kazuistický seminář. V příštím roce na obdobné akce můžete znovu těšit. Přesný 
harmonogram bude včas upřesněn. 

 

 

 

A v rámci oblastní kanceláře v Praze kolegové vystoupili na setkání vedoucích sociálních 
odborů na  MHMP a na 17. celostátní odborné konferenci sociálních kurátorů na Před-
ní Labské. Dne 5. prosince 2019 proběhl letos poslední kazuistický seminář. Tématem 
tohoto kazuistického semináře byl Osamělý senior v sociální práci. V následujícím roce 
proběhnou při oblastní kanceláři další kazuistické semináře. První se uskuteční 13. 2. 
2020, a to na téma Podpora pečujících osob a jejich limity. 

 

Více o projektu včetně termínů dalších akcí naleznete na stránkách MPSV. V  případě 
doplnění informací či zájmu neváhejte kontaktovat kohokoliv z pracovníků projektu. Kon-
takty naleznete ZDE. 

Oblastní kancelář Olomouc 

Oblastní kancelář Hradec Králové 

Oblastní kancelář Praha 

https://www.mpsv.cz/web/cz/zpravodaj-socialni-prace
https://www.mpsv.cz/web/cz/systemova-podpora-socialni-prace-v-obcich
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Projekt Vzdělávání pracovníků  

v sociálních službách 

Projekt Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního 
systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách probíhá již od března 2017. 
Začínal ve Fondu dalšího vzdělávání, od července 2019 převzalo jeho realizaci Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání. 

Doposud jsme v projektu podrobně zmapovali situaci pracovníků v sociálních službách (dále 
jen „PSS“) v oblasti kvalifikačního a dalšího vzdělávání. Hned v počátku projektu jsme se 
zaměřili na rozsáhlý desk research dostupných informací o vzdělávání PSS v České republice  
i v zahraničí. Tři evropské země – Německo, Rakousko a Slovensko – jsme navštívili a získali 
jsme řadu inspirujících informací.  

Další data byla sbírána pomocí elektronického dotazníku a fokusních skupin v regionech. 
Dotazník i fokusní skupiny byly určené pro samotné PSS, pro zástupce poskytovatelů 
sociálních služeb a pro zástupce vzdělavatelů, kteří poskytují kvalifikační kurz nebo kurzy 
dalšího vzdělávání. Zaměřili jsme se na čtyři hlavní tematické oblasti: na informace  
o povolání PSS, na vnímání prestiže tohoto povolání ze strany odborné i laické veřejnosti,  
a na zkušenosti a představy pracovníků o kvalifikačním a dalším vzdělávání. Na dotazníky 
odpovědělo 381 respondentů z nejrůznějších druhů sociálních služeb a fokusních skupin se 
napříč regiony zúčastnilo 116 osob.  

Přestože původním cílem projektu byla změna pouze v oblasti 
dalšího vzdělávání, velmi záhy se ukázaly podstatné nedostatky 
v oblasti kvalifikačního vzdělávání PSS. Vytvořili jsme tedy návrh 
změn jak v kvalifikačním, tak také v dalším vzdělávání PSS. 

Po prvním sestavení problematických okruhů ke kvalifikačnímu a dalšímu vzdělávání 
proběhla na začátku roku 2019 setkání u kulatých stolů s odbornou diskuzí k návrhům. Náš 
návrh zvažuje získané pohledy všech zúčastněných aktérů, zájmy klientů, poskytovatelů, 
vzdělavatelů a veřejné správy jakožto hlavního donátora s cílem zvýšit kvalitu systému 
sociálních služeb.  

V současné době probíhají práce na návrhu modulového řešení kvalifikačního kurzu pro 
pracovníky v sociálních službách, jehož vybrané části budeme na jaře 2020 pilotovat. 

 
Máte návrh na téma, o kterém byste si v našem newsletteru rádi 

přečetli?   

Jaké informace z naší působnosti by Vás zajímaly?  

 

Napište nám! 

 

Kontakt:  

Bc. Kristýna Dubinová, DiS. 

kristyna.dubinova@mpsv.cz 

770 147 925 

Všechny dosavadní pro-
jektové výstupy najdete 

ZDE.  

mailto:kristyna.dubinova@mpsv.cz
https://www.mpsv.cz/web/cz/zvysovani-kvality-systemu-socialnich-sluzeb-prostrednictvim-vytvoreni-kvalitniho-systemu-dalsiho-vzdelavani-pracovniku-v-socialnich-sluzbach

