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BUĎME PROFI V SOCIÁLNÍ PRÁCI 
Newsletter týkající se mimořádných událostí. 

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. 

Jelikož nyní prožíváme nelehké dny, je Vaše práce vidět více než kdy jindy, vážíme si Vaší 
síly a odvahy,  kterou do své práce v těchto dnech vkládáte. Přejeme Vám hlavně pevné 
zdraví a mnoho sil!  

Socialní služby potřebujeme všichni! I když je možná nevidíme, jsou tu pro každého.  
Každý den. Každou hodinu. Poděkujte na Den sociální práce všem sociálním pracovníkům 
a za jejich nelehkou práci!  

Vystřihněte srdce a nalepte si ho viditelně do okna! 

Nemáte tiskárnu? Nevadí! Vytvořte si a vylepte vlastní srdce. 

 

Fotku SRDCE sdílejte na sociálních sítích s hastagem. 

#srdceprosocialnipracovniky 

http://www.budmeprofi.cz/


Světový den sociální práce a ocenění Gratias Ministerstvo práce a sociálních věcí i 

letos vyjadřuje své uznání sociálním pracovnicím a pracovníkům při příležitosti 

Světového dne sociální práce, který připadá na 17. března. Při plánované konferenci 

mělo být již potřetí předáváno ocenění Gratias – Sociální pracovník roku. Vzhledem k 

aktuální situaci však nyní sociální pracovníci a pracovnice v terénu čelí zatěžkávací 

zkoušce, spolu s ostatními profesemi. Letošní ocenění proto patří všem sociálním 

pracovníkům a pracovnicím, ale i jejich kolegům a kolegyním ve všech organizacích a 

institucích. Vážíme si nasazení všech profesionálů i studentů a věříme, že tato situace 

brzy pomine.  

Letos bylo na ocenění Gratias přijato 167 nominací. Udělování cen probíhá v pěti 

kategoriích: sociální služby; veřejná správa; zdravotnická zařízení; vězeňství, školy a 

školská zařízení; významný přínos v oblasti sociální práce.  

Hodnotící komise, složená ze zástupců rezortu MPSV a zástupců profesních organizací 

sociálních pracovníků, se pro letošní rok rozhodla udělit ocenění v následujících 

kategoriích těmto sociálním pracovníkům:  

 Sociální služby – Bc. Soňa Škvareninová, DiS.  

 Veřejná správa - PhDr. Pavel Pěnkava, Mgr. Karolína Vodičková, MBA  

 Zdravotnická zařízení – Bc. Alena Rohlíková  

 Významný přínos v oblasti sociální práce – PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.  

„Práce sociálních pracovníků je nesmírně náročná a i v této mimořádné situaci pro 

nejohroženější členy společnosti obrovsky důležitá. V mých očích mají sociální pracovníci 

už teď tu nejvyšší prestiž a děkuji jim za to, co dělají. Těším se na brzkou příležitost toto 

ocenění předat a vyjádřit díky osobně,“ říká ředitel odboru sociálních služeb a sociální 

práce MPSV David Pospíšil. Začínáme čím dál více pociťovat důležitost a význam této 

profese. MPSV realizuje také projekt Systémová podpora profesionálního výkonu 

sociální práce II, zaměřený na profesionalizaci sociální práce, zvyšování odborných 

kompetencí sociálních pracovníků, zvyšování prestiže sociální práce, usiluje o zvýšení 

atraktivity oboru pro budoucí sociální pracovníky a také se snaží o pozitivní propagaci 

profese.  

„I když tuhle práci možná nevidíme, je tu pro každého. Každý den. Každou hodinu. 

Poděkujte na Den sociální práce všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v 

sociálních službách za jejich nelehkou úlohu,“ uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD) a 

vyzvala k symbolické podpoře nejen sociální pracovníků, ale všech dalších zaměstnanců 

sociálních služeb. „Vystřihněte srdce a nalepte si ho viditelně do okna nebo na dveře,“ 

doplnila ministryně Jana Maláčová. Více informací o projektu i o ocenění naleznete na 

www.budmeprofi.cz.   

Tisková zpráva 

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. 

http://www.budmeprofi.cz
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Mimořádná opatření - tipy a rady 
V souvislosti s aktuální epidemiologickou 

situací a přijatými opatřeními zasíláme 

přehled možností, které lze využít v rámci 

činností sociální práce. 

V ČR jsou tisíce sociálních pracovníků 

zaměstnaných ve veřejné správě a zároveň 

mohou pomoci sociální pracovníci z 

aktuálně uzavřených služeb, což zvyšuje 

počet sociálních pracovníků, schopných poskytnout v současné situaci podporu, 

informace a rady lidem, kteří je v současné mimořádné situaci potřebují.  

Doporučujeme maximální spolupráci krajů v sociální oblasti. Prioritou a zároveň 

úkolem sociálních pracovníků je koordinovat tok informací, zajišťování pomoci, 

práce na telefonních linkách a správa dalších informačních kanálů. 

S cílem zmírnit dopady této mimořádné situace jsme identifikovali návrhy oblastí, 

na které je vhodné se zaměřit a opatření, která je třeba udělat, aby lidé ve Vašem 

území nezůstali bez pomoci. Z dostupných informačních zdrojů víme, že řada 

těchto opatření se osvědčila a fungují na mnoha místech: 

 V případě nezbytných pochůzek využívat roušku nebo šátek přes nos a ústa, a 

rukavice.  

 Informovat obyvatele a tím zmírnit obavy a zabránit šíření paniky 

prostřednictvím nepodložených zpráv.  

 Opatření obecního úřadu a další informace 

doporučujeme průběžně vyhlašovat rozhlasem, pokud 

to umožňují místní podmínky, popř. využít sítě, 

rozesílání informativních SMS, využít nástěnku OÚ, 

letáky s informacemi v místních obchodech nebo do 

schránek apod. 

 Lze informovat i prostřednictvím sociálních sítí -  facebookové stránky obcí či 

obecních sdružení, dobrovolnických skupin, které nabízejí nákupy, pochůzky, 

venčení psů, výuku po síti, šijí roušky zdarma pro všechny atp. Podobně je 

možné podpořit a ocenit sousedskou výpomoc i dobrovolnictví koordinované 

místním odborem sociální péče. 

Důležitá je informovanost, aby bylo obecně přijato a dodržováno 

omezení volného pohybu.  

= Opakovaně informovat a vysvětlovat konkrétní opatření. =  
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Aktuální informace 

Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí můžete 

sledovat průběžně aktualizované informace ke 

koronaviru. 

Naleznete zde také odpovědi na nejčastější otázky. 

https://www.mpsv.cz/
web/cz/informace-ke-

koronaviru 

 Doporučujeme sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 

službách z aktuálně uzavřených služeb přeřadit na pozice pra-

covníků informačních linek, koordinátorů akcí, dobrovolníků, 

správce sociálních sítí aj. Dále doporučujeme využít je k infor-

mování občanů, případně jim umožnit přímou práci v terénu za 

předpokladu zajištění ochrany jejich zdraví.  

 V aktuální situaci je nutné využít znalostí sociálních pracovníků k řešení situace v obci 

nebo kraji.  

 Zjišťujte, jak jsou lidé vybaveni, a veďte si evidenci. Lze navázat spolupráci 

s příslušnou krajskou pobočkou ÚP ČR a v rámci mimořádné situace vyjednat předání 

kontaktů na osoby pobírající příspěvek na péči či osoby zdravotně postižené, využít 

databázi v rámci OKsystému. 

Vážení sociální pracovníci, v případě, že máte otázky a sdělení potřeb v oblasti sociální prá-

ce , můžete se obracet na tyto zaměstnance oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání: 

 Mgr. Alžběta Šůstková (alzbeta.sustkova@mpsv.cz; +420 221 92 2173)  

– pro sociální pracovníky-sociální kurátory 

 Mgr. Ilona Kolářová (ilona.kolarova@mpsv.cz; +420 221 92 2443)  

– pro sociální pracovníky s výjimkou sociálních kurátorů 

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
mailto:alzbeta.sustkova@mpsv.cz
mailto:ilona.kolarova@mpsv.cz
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Mohlo by se hodit 

 

MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění 

výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci 

mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s 

epidemiologickou hrozbou COVID-19. Doporučení jsou 

určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností, obecní úřady a osoby pověřené k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí . 

 

 

MPSV vydalo doporučený postup pro poskytovatele 

sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. 

azylové domy, nízkoprahová denní centra, 

noclehárny a terénní programy).  

 

 

 

Naleznete zde všechny důležité informace. Co je COVID 

19, jaké jsou jeho příznaky, nakažlivost, léčba i to jak se 

před ním chránit. Dále si zde můžete přečíst vše o karanténě, nouzovém stavu, 

cestování, informace o finančních náhradách, o školách, dopravě, apod. Přečtěte si tyto 

informace od Ministerstva zdravotnictví dříve než budete volat informační linku 1212. 

 

Aktuální informace můžete také sledovat na 

webových a facebookových stránkách 

Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

 

Přehled situace a statistiky o koronaviru v České 

republice naleznete ZDE.  

 

V neposlední řadě můžete nahlédnout na stránky 

Hygienické stanice hlavního města Prahy. 

Naleznete je ZDE a ZDE. 

Více se dočtete ZDE. 

Informace o COVID-19 

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.facebook.com/mzcr.cz/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/stanovisko+MPSV+k+v%C3%BDkonu+SPOD-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1+opat%C5%99en%C3%AD.pdf?fbclid=IwAR2RFvrVf7xcpZEsgaQgbZxj418f10Gg5dIPb3VSn1ZXPgHaEGqEOz35_Ro
http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/stanovisko-k-vykonu-socialne-pravni-ochrany-deti-v-situaci-nouzoveho-stavu-a-karantennich-opatreni.html?fbclid=IwAR3J_zlXr_u5M9die6NMugNq9EmDnq1YGiXsGc5If2Pz-yaxNoqIreiopbw
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/doporu%C4%8Den%C3%BD+postup_%C4%8D._4_n%C3%A1vrh_osoby_bez_p%C5%99%C3%ADst%C5%99e%C5%A1%C3%AD_fin4.pdf?fbclid=IwAR0UjdHWOAn6-oCjxdqQJm8edcQ1hhUBccAAWZJRyllUh-iYoSNky65AbM8
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721
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Existuje spousta návodů jak vyrobit roušku, kterých je v tomto období velký 

nedostatek. Na následujících odkazech naleznete několik z nich. Naleznete zde i návod 

na výrobu jednoduché roušky bez šití za pomoci šátku a gumiček do vlasů. 
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Návody na výrobu roušky 

Návody naleznete 

ZDE a ZDE.  

Výroba ústní roušky z bavlny 

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/jak-si-usit-rousky-navod-na-rousky-rouska-z-tricka-cesko-siti-koronavirus_2003171316_dok
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020031811667196-rousky-jako-posledni-vykrik-mody-5-navodu-jak-usit-rousku-doma-od-jednoduche-az-po-nejmodnejsi/
https://www.ireceptar.cz/galerie/vyroba-ustni-rousky-z-bavlny-diy-koronavirus-20200317.html?photo=1
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Zdroj: https://zena-in.cz/clanek/umite-si-spravne-myt-ruce  

https://zena-in.cz/clanek/umite-si-spravne-myt-ruce
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Z povahy své práce jsou sociální pracovníci vystaveni riziku 

nakažení jakoukoli přenosnou chorobu včetně koronaviru. So-

ciální pracovníci ale musí nadále podporovat ty, kteří to potře-

bují a sociální pracovníci tak musí pokračovat ve své práci. Je 

nezbytné zajistit takové změny ve fungování služeb, které za-

jistí bezpečí sociálních pracovníků a zároveň dovolí zabezpečit 

péči o ty, kteří jsou zranitelní. 

Sociální pracovníci přijímají, že jejich práce může být vykoná-

vána v obtížných podmínkách. Proto je důležité, aby jejich za-

městnavatelé zajistili, že budou mít přístup k ochranným po-

můckám. 

Anu Radulescu 

Presidentka IFSW Europe 
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Výzva presidentky IFSW 

www.budmeprofi.cz  

http://www.budmeprofi.cz/

