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Duben 2020

BUĎME PROFI V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Newsletter týkající se mimořádných událostí.

Projekt Profíci II. je tu stále s Vámi! Situace se velmi rychle mění, a proto jsme se rozhodli i v tomto měsíci vydat newsletter, kterým Vám chceme zprostředkovat co nejaktuálnější informace a poskytnout vám podporu. Buďme profi!

Sociální pracovníci:
Sociální pracovníci nyní více než kdy dříve naplno vnímají
roli jednotlivých systémů v umožnění či omezení výkonu
činností sociální práce v souladu s profesní odpovědností.
Apelujeme na všechny sociální pracovníky – i přes různé
obtíže je společným bodem všech sociálních pracovníků
zájem klienta a ochrana jeho důstojnosti a práv.
Sociální pracovníci, zůstaňte v souladu s hodnotami profese sociální práce co nejvíce
v kontaktu se svými klienty!
Pokud se Vás dotkla omezení ve vztahu k provozu státní
správy, využívejte co nejvíce moderních komunikačních
technologií a buďte pro kolegy v terénu koordinátory
pomoci a podpory – mějte přehled o svém území, vyhledávejte a předávejte informace, klientům, kolegům ve
státní správě i kolegům z neziskového sektoru.
Nejnovější informace můžete sledovat na stránkách www.mpsv.cz, na facebookovém
profilu MPSV, na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/ a našem webu
www.budmeprofi.cz

Usnesení vlády České republiky
Vzhledem k tomu, že nouzový stav a mimořádná opatření pokračují i v měsíci dubnu, hygienická opatření včetně roušek se již stala neoddělitelnou součástí každodenního života
většiny z nás, považujeme za nutné zprostředkovat pro oblast sociální práce další informace, které reagují na potřeby, které s námi sdílíte z terénu.
Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 341 o řešení situace některých
osob, kterým byla nařízena karanténní opatření (ZDE), nařizuje hejtmanům a Magistrátu
hl. m. Prahy zajistit ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností, s přihlédnutím
k místním podmínkám a potřebám, po konzultaci s příslušnou krajskou hygienickou stanicí, systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí, u nichž
bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla
nařízena karanténa.
Odkaz na úřad vlády ZDE.
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.
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Klienti vás potřebují
Víme, že v dnešních dnech má každý sociální pracovník mnoho pracovních úkolů potřebných pro zmírnění dopadů epidemiologické situace, a proto shrnujeme do bodů základní
okruhy činností:

Předávat aktuální informace související s omezeními na
území ČR.

Využívat všechny možné dostupné zdroje k přenosu informací, nejen elektronická média. Nabízíme možnost zveřejnění informací na facebookovém kanálu Buďme profi –
více informací na budmeprofi@mpsv.cz

Shromažďovat kontakty na další zdroje pomoci potřebným lidem.

Sledovat průběžně aktuální situaci.

Mapovat situaci v obci, městě – mít přehled o lidech,
kteří potřebují pomoc nebo jsou ohrožení.

Spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty,
požádat o pomoc i pomoc nabídnout.

Sociální pracovníci by měli zajistit pomoc či
kontaktovat také osoby, které nemají internet,
a tak mají značně omezené možnosti komunikace s úřady či přístup k informacím. Linky pomoci jsou často přetížené, a tak je třeba informace předávat například seniorům, rodinám
s dětmi, které nemohou využívat internet pro
komunikaci se školou a některé nemají ani počítač či tablet, lidem bez domova a dalším
ohroženým lidem (letáky, informační kartičky,
místní rozhlas, nástěnky u lékařů, na úřadech,
v bytových domech).
Sociální pracovníci z podstaty své profese umí
citlivě monitorovat nově vznikající potřeby,
reagovat na ně a upozorňovat.
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Jak se chránit
Velmi si vážíme Vaší energie, kterou nyní vydáváte, a myslete i na
sebe, své bezpečí a ochranu!


Dodržujte pravidla manipulace s ochrannými pomůckami a
prostředky (roušky, rukavice, dezinfekce, štíty atp.), dodržujte
doporučená hygienická opatření.
Výroba ústní roušky z bavlny

Videa kampaně Spolu proti koronaviru
ZDE (Ministerstvo zdravotnictví)



Při osobním kontaktu s klienty chraňte klienta i sebe.



V případě vysokého rizika nákazy, či nákazy, spolupracujte s lékaři, popř. zdravotním personálem, příslušnou hygienickou stanicí.



Maximálně využívejte alternativních způsobů komunikace s ostatními, aby probíhala v co nejvyšší míře bezkontaktně.



Dopřejte si každý den alespoň pár minut pro sebe.
Pokud je to možné, využívejte podpory supervizora či
jiného externího odborníka.
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Vzájemná spolupráce
Sociální pracovníci, pokud jste zaměstnáni v organizacích, jichž se
dotkla omezení či uzavření provozu (např. některých sociálních
služeb), buďte taktéž pro své kolegy podporou a zdrojem informací.
Pokud můžete, nabídněte svou pomoc těm poskytovatelům
sociálních služeb, kteří aktuálně čelí pandemii společně se svými
klienty, ať už v terénu nebo v pobytových zařízeních. Jde to i formou
dobrovolnictví.
Vláda ČR svým usnesením ze dne 13. března 2020 č. 207 uložila k zajištění poskytování
péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s
výskytem epidemie COVID_19 na území České republiky pracovní povinnost studentům –
ZDE.
V této mimořádné situaci záleží především na vzájemné spolupráci manažerů / vedoucích pracovníků / poskytovatelů sociálních služeb, aby zvážili a vyhodnotili, jaké práce
mohou tito studenti vykonávat, a vzdělavatelů, aby doporučili studenty vyšších ročníků, u kterých předpokládají, že student již nabyl některé kompetence, dovednosti, či
zkušenosti potřebné pro zvládnutí uložené práce.
Počty studentů povolaných do sociálních služeb na základě usnesení vlády
ze dne 13. března 2020, č. 207 (údaj ke dni 8. 4. 2020 12:00).
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Zdroj dat: www.mpsv.cz
Mapa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Samospr%C3%A1vn%C3%A9_kraje.png

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.
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Sociální pracovníci, kteří různými způsoby právě teď chráníte své klienty a jste s nimi v kontaktu,
čerpejte energii a vzájemnou podporu od všech sociálních pracovníků po celém světě.
Jste také v první linii.

IFSW podporuje!
ZDE (v angličtině)

Linka 1212
Tato nová situace bude generovat náročné situace i pro
lidi, kteří by za normálních okolností podporu a pomoc
sociálních pracovníků nepotřebovali. Nejen tito lidé mohou
využít informační linky 1212.
Mimořádně je nyní možnost podpory rodičů, jež s dětmi zůstanou doma na tzv.
ošetřovném, podnikatelů, kteří museli omezit svoji činnost, a zaměstnanců na dohody
o provedení práce či činnosti, kterým byl omezen výkon zaměstnání.
Viz například tisková zpráva (ZDE) o možnosti, která by mohla být řešením pro osoby,
které kvůli výpadku příjmu nemají na úhradu životních potřeb či bydlení, ale nejsou
osobami v hmotné nouzi.
Pro zajištění základních životních potřeb (stravy, hygieny atd.) si lze podat žádost
o příspěvek na živobytí, který primárně slouží k zajištění základních životních potřeb.
Pro zajištění nákladů na bydlení si lze podat žádost o doplatek na bydlení, který slouží
k úhradě právě nákladů na bydlení.
Nevznikne-li nárok na příspěvek na živobytí z jiného důvodu než příjmového nebo
majetkového (u těchto osob se příjem a majetek nepředpokládá), lze uplatnit žádost
o mimořádnou okamžitou pomoc (dále jen „MOP“) na újmu na zdraví (hrozba vážné újmy
na zdraví), kterou lze poskytnout jako doplnění příjmů maximálně do výše existenčního
minima, které dosud činí 2 200 Kč (od dubna 2 490 Kč).
Formulář a jeho vyplněný vzor lze nalézt na portále ÚP ČR odkaz ZDE. Na levé straně stránky je vstup na tiskopis, včetně
příloh. Žádost obsahuje 6 typů situací, žadatel zaškrtne vážnou újmu na zdraví.
Aktuální informace o Úřadu práce naleznete ZDE, provoz aktuálně ZDE.
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Jak se daří sociálním pracovníkům v terénu během
koronaviru - průběžný průzkum
Melanie Zajacová spustila průzkum za účelem sdílení zkušeností a příležitosti pro vzájemné
učení se. Chtěla by slyšet vaše zkušenosti během pandemie koronaviru. Pomůže nám to
podpořit sociální pracovníky, hovořit o sociální práci a o právech klientů a také
zdokumentovat toto náročné období a zachytit zkušenosti, z nichž se můžeme poučit.
Vyplňte prosím tento průběžný průzkum tolikrát, kolikrát chcete sdělit, co se aktuálně děje
a upozornit na otázky související se sociální prací. Všechny odpovědi budou zpracovány
anonymně.

Průběžný průzkum ZDE.

Chytré informace po ruce
Na stránkách www.mpsv.cz naleznete mimo jiné informační panel
(k vidění vpravo).
Systém neumožňuje podávat konkrétní dotazy, ale odpovídá na
nejčastěji kladené otázky.

Dalším chytrým pomocníkem pro Vás a
pro klienty může být mobilní aplikace
Ministerstva zdravotnictví – Mobilní info
karta. Na této Info kartě naleznete
všechny
nejaktuálnější
informace,
všechny potřebné kontakty, seznamy
odběrových míst, laboratoří, aktuální
mimořádná opatření; články k opatřením
aj.
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Odkazy, které by se mohly hodit
Přehled vládních opatření: https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus/
zdroje

Informace z Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?
docid=22239079&doctype=ART&#Obce

Informace z ministerstva zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Různé
https://www.startupjobs.cz/newsroom/startupjobs-v-dobe-koronove
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-epidemie-pomocdobrovolnici_2003181416_pek
https://ct24.ceskatelevize.cz/koronavirus-kontakty
Ministerstvo průmyslu a obchodu:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/
Ministerstvo pro místní rozvoj:
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/opatreni-proti-koronaviru

Úřad práce ČR, základní a aktuální informace:
https://www.uradprace.cz/web/cz/urad-prace-cr
https://www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-infor.-letaky

https://www.uradprace.cz/web/cz/nestujte-ve-fronte
Krizová opatření:
https://www.uradprace.cz/web/cz/tiskove-zpravy
Kontakty na jednotlivé pobočky:
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
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Knihovna na dálku
Naše profíkovská odborná knihovna je tu stále s Vámi!
Věděli jste, že součástí činnosti projektu Profíci II
je také provoz bezplatné Odborné knihovny
sociální práce? Knihovna obsahuje české
i zahraniční odborné publikace, které se vztahují
k sociální práci.

Seznam všech titulů naleznete na stránkách
Budmeprofi.cz ZDE

Možná jste právě teď v karanténě nebo hledáte podporu v odborných textech. Pak
můžete v současné situaci využít možnosti si absenční tituly zapůjčit na dálku.
Jak na to?
V případě Vašeho zájmu o zapůjčení konkrétní knihy se na nás neváhejte obrátit na emailové adrese budmeprofi@mpsv.cz a knihu Vám po vyřízení formálních náležitostí
obratem zašleme prostřednictvím pošty na Vaši korespondenční adresu.
Knihovní řád odborné knihovny naleznete
ZDE.

Ukázky knih

Děkujeme, že jste s námi!
Váš Tým Profíků II
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Tým oddělení koncepce sociální práce
a vzdělávání Vám tímto děkuje a palec
nahoru!
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Podpořte své kolegy
Připojte se k nám a sami či se svými kolegy natočte video nebo pošlete alespoň vzkaz. Zašlete fotografie se vzkazy či videa na budmeprofi@mpsv.cz, rádi toto Vaše poselství sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách pošleme dál na našem facebookovém kanále Buďme profi!

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI a PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH,
DĚKUJEME VÁM!

www.budmeprofi.cz

