
 

 

Než vyjdete ven, nasaďte si také eRoušku. 

WWW.BUDMEPROFI.CZ  

Vítáme Vás u 8. vydání Newsletteru, který pro Vás — sociální pracovnice a pracovníky – vydává-

me 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 pracovníků v sociálních službách. 

Newsletter dále obsahuje novinky z oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání. 

Vydává: 

oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  

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. 

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19. Umožňuje včas a anonymně upozornit 

uživatele na rizikové setkání s nakaženým. 

Aplikace maximálně chrání vaše soukromí, nezná vaše osobní údaje ani polohu. 

Stáhněte si aplikaci zdarma ještě dnes.    ZDE 

Více informací na další straně. 

http://www.budmeprofi.cz/
https://erouska.cz/
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Online stále s Vámi 

V dubnu jsme vydali další z mnoha  

odborných článků. 

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. na téma 

Inkluzivní přístup na Katedře křesťanské 

sociální práce Cyrilometodějské teologické 

fakulty University Palackého v Olomouci. – 

ZDE. 

V červnu pro nás napsal článek doc. 

Ph.Dr. Pavel Navrátil, Ph.D. na téma 

Antiopresivní přístupy  

v sociální práci s rodinami-> ZDE. 

Odborné články 

Díky Vám a Vaší aktivitě budeme i v novém roce 

pořádat další on-line semináře — webináře. 

Prosím, buďme společně trpěliví a sledujte dál 

náš web budmeprofi.cz a hlavně facebookový 

profil Buďme profi, na kterém se dozvíte aktuální 

informace. 

Jak jste mohli všimnout, projekt nyní 

z důvodu epidemiologické situace 

nemůže pořádat Vámi tak žádané ak-

ce. Ačkoliv stále pracujeme na dalších 

aktivitách, o kterých se dozvíte dále 

v tomto čísle, nezahálíme a pracujeme 

na tom, jak se k Vám dostat blíže.  

Nyní pracujeme na možnostech, které 

nám umožní se s Vámi spojit alespoň 

prostřednictvím on-line prostoru.  

V tuto chvíli realizujeme online seminář 

na téma „Individuální plánování při prá-

ci s klientem v sociální službě“.  

V srpnu vyšel článek PhDr. Melanie 

Zajacové, Mgr. Petry Nebeské, DiS. 

které psaly na téma Projekt Profíci II 

pokračuje.  

V říjnu pro vás napsala článek 

Mgr. Katarína  Sedlárova PhD. na téma 

"Case management a sociální práce 

v paliativní péči“.— ZDE 

http://socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=2&clanek=1292
http://socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/581-case-management-a-socialni-prace-v-paliativni-peci-mgr-katarina-sedlarova-phd?fbclid=IwAR0XosMM79K75OFeR-x_mW9gzqqsSnBs_oL0zEYjMVeRRRzh_eC3La9vgdE
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Příklad dobré praxe 

V projektu Profíci II jsme pro vás vytvořili jedinečnou příležitost podělit se s naším 

projektem, se svými kolegy i širokou veřejností o své zkušenosti z praxe. 

Průběžně tak máte možnost zasílat příklady dobré praxe, které vychází z Vaší přímé práce 

a které budou sloužit jako ukázka možného řešení konkrétních situací či inovativních přístupů. 

Dalším očekávaným přínosem sdílení příkladů dobré praxe je pozitivní propagace sociální 

práce za účelem rozšíření povědomí o možnostech sociální práce,  

tj. o podpoře a pomoci, kterou sociální pracovník může a umí nabídnout, a zároveň bude 

sloužit také jako podpora osvěty sociální práce. 

Vybrané příklady dobré praxe budou zveřejňovány v pravidelných intervalech 1x za měsíc, 

a to na: 

• Facebookové stránce Buďme profi! 

https://www.facebook.com/budmeprofi/ 

• Webové stránce Buďme profi! 

http://www.budmeprofi.cz/ a dále v Newsletteru, který v rámci projektu vychází 

čtvrtletně v elektronické podobě na facebookové stránce Buďme profi! 

 

Prosíme sdílejte s námi příklady dobré praxe ZDE 

Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na Vaše příspěvky a níže si můžete přečíst první 

vlaštovku, kterou jsme vydali díky přispěvatelce Soně Škvareninové  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wNm92s26JEOkJCKpuprIdzjg3bgTfrRGgUEQh2F5VSFUQlVUMzdCVkhDSExROUFUWkE5M09QTlhVVi4u
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Nominování bylo ukončeno dne 31. 10. 2020, 

děkujeme za zaslání všech nominací! 

 

Ocenění Gratias IV. ročník 

NOMINACE NA IV. ROČNÍK OCENĚNÍ GRATIAS 

V rámci projektu byl vyhlášen další ročník 

soutěže Ocenění „Gratias“ pro sociální 

pracovníky, kteří se zasloužili o rozvoj či 

dobré jméno sociální práce v České repub-

lice. Název ocenění „Gratias“ v překladu 

symbolizuje poděkování sociálním pracov-

níkům za jejich každodenní obětavou práci 

a přínos společnosti. 

Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny 

do následujících 4 okruhů. 5. kategorii navrhuje hodnotící komise a je věnována osobám, které 

se významnou měrou podílely na přínosu v oblasti sociální práce. 

Jednotlivé okruhy/kategorie: 
 
 veřejná správa (ministerstva, ÚP ČR, obecní a krajské úřady, uprchlická zařízení), 
 sociální služby, 
 zdravotnická zařízení, 
 vězeňství, školy a školská zařízení, 
 významný přínos v oblasti sociální práce 

Novou kategorií pro letošní rok je: STUDENT SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Nově můžete letos nominovat i studenty sociální práce, kteří byli v době pandemie Covid-19 

povoláni do sociálních služeb jako pomoc pro Vaši organizaci. Pokud jste využili možnost a mě-

li ve své organizaci studenta, který byl pro Vás v náročných chvílích oporou a chtěli byste ho 

nechat náležitě ocenit, nominujte ho ve speciální kategorii - Student sociální práce - za jejich 

úsilí a pomoc, kterou Vám na jaře věnovali.  

 
Možnost nominovat  
 
STUDENTA SOCIÁLNÍ PRÁCE  
 
můžete využít do 31. 12. 2020 ZDE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wNm92s26JEOkJCKpuprId1ZNORk2qY5Hs3ZIeZ9dTM1UQTY2Vjk2QjUyTjdXSEw5TU5LUDc2OExHQy4u
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Projekt vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách 

V zimě jsme avizovali cesty do regionů 

a setkávání s PSS v souvislosti s pilotáží 

vybraného tématu k návrhu kvalifikačního 

vzdělávání. To se bohužel, vzhledem 

k událostem letošního jara, neuskutečnilo. 

Pilotáž, jako forma školící akce, je určená 

pracovníkům a pracovnicím v sociálních 

službách. Tématem jsou „Specifika komuni-

kace s cílovou skupinou“ a bude probíhat 

v Praze, v Brně, v Ostravě a v Plzni.  

Pilotované téma je součástí nově navrhovaného Specializačního kvalifikačního kurzu pro 

PSS, který je navržen ve čtyřech modulech, podle cílové skupiny klientů, se kterou bude PSS 

pracovat.  

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijetím mimořádných opatření k pandemií 

Covid-19 bylo konání všech školících akcí plánovaných na podzim roku 2020 odloženo. 

Pozornost jsme tedy v minulých měsících soustředili na koncepční části projektu. Ve spolupráci 

s externími spolupracovníky a spolupracovnicemi jsme zpracovali kompletní podobu všech čtyř 

modulů k návrhu Specializačního kvalifikačního kurzu. Také jsme pracovali na materiálech, které 

blíže vysvětlí čtenáři práci pracovníků a pracovnic v sociálních službách pomocí činností a příkla-

dů z praxe. Materiály jsou cíleny jak pro zaměstnance a zaměstnankyně úřadů, tak pro laickou 

veřejnost.  

Dále připravujeme výukový manuál určený lektorům kvalifikačního kurzu, ale i kurzů dalšího 

vzdělávání, který bude klást důraz na maximálně efektivní využití interaktivních metod výuky 

v praxi. 



 

 

 

Aktuální činnosti v projektu 
Systémová podpora sociální práce 

v obcích 

Workshop 

V rámci projektu Systémová podpora 

sociální práce v obcích byl 20. února 

2020 realizován workshop v Liberci na 

téma „Sociální práce s lidmi s poruchou 

autistického spektra“. Bohužel přípravy 

dalšího workshopu, který měl být 

realizován v červnu, stejně jako 

přípravy dalších akcí pro cílovou 

skupinu, byly v důsledku vyhlášeného 

nouzového stavu pozastaveny. 

Konkrétně se jednalo o kazuistické 

semináře a metodická školení pořádaná oblastními kancelářemi. Metodické školení na téma 

Dokumentace činností sociální práce mělo být dle harmonogramu realizováno v Brně (18. 

března 2020), Ústí nad Labem (26. března 2020) a v Hradci Králové (31. března 2020). V 

souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijetím mimořádných opatření k pandemií 

Covid-19 bylo konání všech tří metodických školení odloženo. 

Zaměstnanci projektu se aktivně zapojili do činností v rámci stavu v souvislosti se šířením pan-

demie onemocnění Covid-19, například působili na telefonické senior-lince, čímž nejenom po-

skytovali zcela aktuální informace volajícím, ale rovněž měli aktuální přehled o situaci a vydá-

vaných opatřeních, které mohli bezodkladně předávat do obcí.  

V neposlední řadě předávali informace získané nejenom od sociálních pracovníků směrem 

k dalším zaměstnancům MPSV. 

 



 

 

Druhý letošní kazuistický seminář oblastní kanceláře v Hradci Králové se konal dne 29. 6. 2020 

v Chrudimi. Účastnilo se ho celkem 11 sociálních pracovníků z různých obcí z královehradecké 

oblasti. Celkem se jednalo o pátý kazuistický seminář projektu. Účastníci si vyměnili své zkuše-

nosti s realizací výkonu činností sociální práce v období karantény a vydaných opatření souvise-

jících s šířením pandemie onemocnění Covid-19. Následně se sociální pracovníci seznámili 

s nastaveným modelem spolupráce a webovou stránku SPONA - Síť pomoci a podpory na 

Chrudimsku. Webové rozhraní funguje jako přehled sociálních služeb, je koncipovaná tak, aby 

byla srozumitelná široké veřejnosti. Webové stránky jsou využívaný kromě laické veřejnosti 

i sociálními pracovníky či starosty obcí.  

Oblastní kancelář Hradec Králové 

Dne 23. 6. 2020 se konal v pořadí již pátý kazuistický seminář, kterého se účastnili sociální pra-

covníci a sociální kurátoři ze tří krajů, a to z Olomouckého, Jihomoravského a ze Zlínského. Cel-

kem se dostavilo14 účastníků, tudíž kapacita byla téměř naplněna.  

Oblastní kancelář Olomouc 

  

Aktuální činnosti 
v projektu Systémová podpora 

sociální práce v obcích 

Publikace: Praxe sociální práce v obci 

Projektový tým se v uplynulých měsících intenzivně zabýval přípravou publikace Praxe sociální 

práce v obci. Publikace bude shrnovat zajímavé informace, které pracovníci projektu získávali 

přímo od sociálních pracovníků z terénu během celé jeho realizace. Vydání publikace je pláno-

váno na příští rok. Nejenom v souvislosti s připravovanou publikací, ale také z důvodu tvorby 

výstupů projektu, byl realizační tým v úzkém kontaktu s garanty a ostatními zaměstnanci oddě-

lení. Průběžně docházelo rovněž k poskytování metodické pomoci sociálním pracovníkům, a to 

převážně bezkontaktním způsobem. 

V průběhu měsíce června došlo k obnovení akcí pro účastníky, zároveň byla plánována další 

setkání a akce pro cílovou skupinu.  

Oblastní kancelář Praha 

Druhý kazuistický seminář byl realizován v prostorách MPSV dne 23. 6. 2020 a byl věnován 

aktuálnímu tématu sociální práce v průběhu mimořádných opatření vydaných v důsledku pan-

demie Covid-19. I přes počáteční nejistotu, zda se všichni zájemci budou moci dostavit, byla 

kapacita semináře naplněna.  
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Pracovní povinnost studentů 

Nedostatečné personální kapacity, o kterých je MPSV informováno přímo od poskytovatelů sociál-

ních služeb, byly řešeny opatřením zavádějícím pracovní povinnost studentů sociálních a příbuz-

ných oborů na nezbytně nutnou dobu. Jednalo se o studenty dvou posledních ročníků středních 

škol, studentů vyšších odborných a vysokých škol.  

Pracovní povinnost byla zrušena dne 16. 12. 2020 

Stav pracovní povinnosti studentů  
 
Graf znázorňující vývoj počtu povolaných studentů sociálních oborů od 12.10. 2020 do 7. 12: 2020 
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PODPORA ZAMĚSTNANCŮM! 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Odborem biologické ochrany Těchonín 

Armády ČR připravilo krátká  videa s praktickými informacemi a názornými ukázkami pro za-

městnance sociálních služeb. Cílem je ochrana pracovníků a snížení rizika šíření nákazy 

v zařízeních sociálních služeb. Videím předcházelo 9 online konzultací po dvou hodinách s mjr. 

MUDr. Zuzanou Šafusovou z Armády ČR Těchonín s celkovým počtem 650 účastníků. 

Více v tiskové zprávě ze dne 20. 11. 2020 - ZDE 

Jednotlivá videa přinášíme v následujících odkazech: 

Vzkaz pro zaměstnance sociálních služeb 

Ochrana pracovníka 

Péče o klienty ve vnitřních prostorách 

Práce s lidmi na ulici 

Péče o druhé a péče o sebe 

Sdílení zkušeností 

Doporučujeme video s názvem Péče o druhé a péče o sebe a navazujeme na něj informací, že 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Sociální klinikou a Českým institutem bio-

syntézy zajišťuje  

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/20_11_2020_MPSV_vydava_serii_videi_Jak_na_Covid-19_v_socialnich_sluzbach.pdf/?fbclid=IwAR03cscwnV-mYXbxmfHVA9GK5hw1VJmjwsLGOF_ucu8qQrsIVeQjFp57fSw
https://www.youtube.com/watch?v=1dOOV7wVQwo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1PxCTy19kJ2eui4J76XiAiSUY35md9gz9X2_mUe_hZ9NaJV0RF_V2Xzuk
https://www.youtube.com/watch?v=8GwCI-pcMQw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03UIQpB-vuBJzfp4Id37gYyHEZuhJcxL1E-pA-kaPwrwBJk_RiJpIPwK8
https://www.youtube.com/watch?v=MnqWV3u9pGE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3KWKo2EEMdL8ZY8QfJhTcuVH6A-_AVGFo3H-lwLvhgoOQBxP1uiG83Z64
https://www.youtube.com/watch?v=nqLzGvryYmY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HZEYg6F1q8ESnuhuuu3AcE-6IWaHRdHUSdfTGOGyDLgTxhqSCkX9NY6U
https://www.youtube.com/watch?v=osbVqaBxSd8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uiTyBPy5apuKFoucd8E_-Nwoi8fipcGJTuDSqDlxjB-3N-sozahOJphE
https://www.youtube.com/watch?v=JCpWCyxIQnM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3KWKo2EEMdL8ZY8QfJhTcuVH6A-_AVGFo3H-lwLvhgoOQBxP1uiG83Z64


 

 

Online psychologické poradenství pro pracovníky v první linii pomáhá najít východisko pro ty, kteří 

se vinou pandemie ocitli se svými problémy sami, neopouští své klienty a zajišťují jim často jediný 

vřelý kontakt se světem.  

Více informací v tiskové zprávě  ZDE nebo přímo na stránkách Sociální kliniky ZDE. 

ONLINE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ  

PRO PRACOVNÍKY V PRVNÍ LINII 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/7_12_TZ_online_psycho_pomoc.pdf/00d6fb9b-7ef4-9612-0cb9-8d65ebc32aa4?fbclid=IwAR3QlzQQy0XJbWlvv4o-bD8_U0BaI4QZNkXxf3Js2vkQPW9S2cyERtwedDo
https://www.socialniklinika.cz/aktuality/psychologicke-poradenstvi-v-dobe-krize-0


 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako věcně příslušný orgán rozhoduje podle § 117a záko-

na 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 sociál-

ních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vzdělávání vedoucích pracovníků zaměstnan-

ců uvedených v § 115 odst. 1 a pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc 

příjemci příspěvku. Od 71. do 73. kola bylo podáno celkem 1123 žádostí o akreditaci vzdělávacího 

programu, z toho 352 žádostí o rozšíření lektorského týmu.  

Žádostí o akreditaci vzdělávacího programu - Kvalifikační kurz - bylo podáno 20.  

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů je zveřejněn v informačním systému AKRIS. na 

adrese: http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu.  

 

Akreditace 

Další vzdělávání sociálních pracovníků 
 
MPSV vydalo  Stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělá-

vání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních služ-

bách, které bylo zveřejněno dne 12. 10. 2020 v aktualitách 

na webových stránkách ministerstva (https://

www.mpsv.cz/web/cz/archiv-aktualit-ke-koronaviru). Ve 

stanovisku je uvedeno, že s ohledem na epidemiologickou 

situaci a přijatá opatření nebude případné nedodržení po-

vinného hodinového rozsahu dalšího vzdělávání za rok 

2020 jakkoliv sankcionováno.  

Dále upozorňujeme, že vzhledem k epidemiologické 

situaci umožňuje MPSV realizovat všechny akreditované programy podle § 117a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, distanční formou on-

line. 
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http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu
https://www.mpsv.cz/web/cz/archiv-aktualit-ke-koronaviru
https://www.mpsv.cz/web/cz/archiv-aktualit-ke-koronaviru


 

 

Lékaři bez hranic 

 

Viz tisková zpráva ze dne 2. 11. 2020 ZDE 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Mezinárodní zdravotnickou a humanitární 

organizací Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières, MSF) zahájilo v listopadu 2020 aktivity 

zaměřené na prevenci a kontrolu šíření infekce onemocnění COVID-19 - návštěvy pobytových soci-

álních služeb. 

Projekt je také realizován po dohodě s příslušnými kraji - Plzeňský, Jihomoravský, Středočeský, 

Moravskoslezský, Zlínský. 

Při návštěvách je nezbytné odpovědné chování. Nosit respirátor a dezinfikovat si ruce je stejně dů-

ležité jako být s těmi, které máte rádi. 

Více ve videu s názvem - Navštívím a neohrozím ZDE 

Poradenská linka pro sociální služby 

Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech 

sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších 

aktivitách MPSV, vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bude také 

poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV. Upozor-

ňujeme, že linka nemůže poskytovat zdravotnické informace. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/02_11_2020_TZ_Lekari_bez_hranic_a_MPSV.pdf?fbclid=IwAR242vRC3PoirB32_9AulbunDv9QaAC2xRQ3T16aKW1-q6aR-6pa4obNE9Q
https://www.youtube.com/user/MSFczech


 

 

 

SETKÁNÍ SE SOCIÁLNÍMI PRACOVNÍKY 
 

V říjnu proběhlo setkání náměstkyně ministryně Mgr. Zuzany Jentschke Stőcklové se sociál-

ními pracovnicemi a pracovníky. Tato událost navázala na prázdninové setkání paní ministry-

ně Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc. se sociálními pracovnicemi a pracovníky obecních úřadů. 
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Odborná konference— 
sociální práce TADY a TEĎ V. 

 
V říjnu se uskutečnila on-line konference s aktuální sociální tématikou na Jahodovce—vyšší 

odborné škole sociálně právní. Konference se zúčastnilo přes 80 sociálních pracovníků a další 

účastníci, mj. z MPSV, akademici, pedagogové a odborná veřejnost. Na videozáznam se mů-

žete podívat ZDE 

 

 

PREVENCE KRIMINALITY 
 
V měsíci listopad proběhl Republikový výbor pro prevenci kriminality, kde byla prezentována 

témata spojená se „Strategií romské integrace pro roky 2021 až 2030“, dále se „Strategií pro 

práci Policie České Republiky ve vztahu k menšinám“ a téma „Strategie prevence kriminality 

ze strany Ministerstva vnitra“. Na zasedání Republikového výboru byl prezentován za odd. 

koncepce sociální práce a vzdělávání obsah a náročnost výkonu činnosti sociální práce na 

obecních a krajských úřadech a jaký způsobem MPSV pomáhá na obcích a krajích 

formou dotačního titulu. Odd. koncepce sociální práce a vzdělávání tak poukázalo na to, že 

MPSV se snaží všemi dostupnými prostředky pomoci sociálním pracovníkům a podporuje 

sociální práci. Rozpočtové podmínky však nejsou ideální a chybí alespoň polovina 

požadovaného objemu finančních prostředků. Z hlediska podpory kvalitního výkonu činností 

sociální práce se mj. vede debata k aktualizaci doporučených postupů pro sociální pracovníky 

a zároveň k dalším možnostem, jak vytvářet dobré podmínky pro výkon činností sociální práce. 

V současné době je s odd. koncepce sociální práce a vzdělávání komunikována také 

„Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2026“, která by měla přispět k pozitivnímu 

dopadu na výkon sociální práce. Přejme si tedy společně pro další léta lepší podmínky pro 

výkon sociální práce a to jak odborné tak finanční. 

https://www.youtube.com/channel/UCu8H2MSPhEZ5Mx28WaQOe7A
https://www.vossp.cz/
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Změna metodiky pro hodnocení dávky mimořádná 
okamžitá pomoc 
 

S ohledem na mimořádné události, ke kterým v současné době 

dochází z důvodu pandemie, bylo nezbytné modifikovat doposud 

nastavenou metodiku pro hodnocení dávky MOP COVID-19. MPSV 

ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce České 

Republiky realizovalo čtyři online setkání o úpravě metodické 

činnosti. Následně byla metodika rozeslaná metodikům krajských 

úřadů, kteří se podíleli na další rozesláním do území.  



 

 

V rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II vzniká analýza 

systému dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, která bude zaměřena na: 

• zjišťování, jaký mají sociální pracovníci přístup k dalšímu vzdělávání a jaké jsou jejich aktu-

ální potřeby týkající se tohoto tématu, 

• postupy a strategie zaměstnavatelů při uvolňování svých zaměstnanců (sociálních pracovní-

ků) v rámci pracovní doby pro splnění jejich povinnosti dalšího vzdělávání, 

• zjišťování, zda je potřeba učinit změny v nastavení zákonných podmínek dalšího vzdělává-

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

 

Zhodnocení forem vzdělávání, které jsou nabízeny sociálním pracovníkům (zda vzdělávání 

svou formou, rozsahem a obsahem odpovídá skutečným potřebám sociálních pracovníků a zda 

jsou relevantní vůči jejich praxi). 

 Projekt 
Provádění depistáže a následné stanovení 

cílů pomoci sociálními pracovníky 
obecních úřadů  

 

Řešitelem projektu je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. – výzkumné centrum Brno 

(dále jen VÚPSV). Tento projekt je financován Technologickou agenturou ČR – v programu Éta. 

Projekt byl zahájen v březnu roku 2018 a ukončen v prosinci 2020. 

Pro výzkum bylo využito smíšené kvalitativně-kvantitativní metodologie. Do šetření se zapojilo 

675 respondentů.  

Více informací lze již nyní najít v monografii „Depistáž v sociální práci na obecních úřadech“, 

kterou najdete na webových stránkách VÚPSV: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_470.pdf 

Analýza systému dalšího vzdělávání  
sociálních pracovníků 

http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_470.pdf
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Světový den sociální práce 2021 
 

Mezinárodní federace sociálních pracovníků (International federation of social workers) zveřejnila 

plakát ke Světovému dni sociální práce pro rok 2021 

 

Koncept „Ubuntu“ je africký filosofický koncept, který lze  přeložit jako „Jsem díky Vám“  
 

Albert Kasanda k Ubuntu říká: „Jsem, tedy existuji, protože jsme tady my. Moje existence 

závisí na druhých, na společenství. A toto pojetí lidství jako ubuntu má potom vliv na další 

věci. Například na to, jak chápeme výkon spravedlnosti. Má být spravedlnost jen trestem za 

přečin, nebo jde naopak o to dostat člověka zpátky mezi lidi, integrovat ho do společnosti?“ 

 

Zdroj: Mandela Day 2018. Co znamená ubuntu v africké filozofii? | Vltava (rozhlas.cz)  

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. 

Skvělí lidé 
 

Přesně takoví sociální pracovníci jsou…aneb deník sociálního pracovníka.  
 
Inspirativní čtení o sociální práci, názory a dokonce i deník pro sociální pracovníky ke stažení 

naleznete na tomto odkaze: ZDE 

 

Máte návrh na téma, o kterém byste si v našem newsletteru rádi přečetli? Jaké informace z naší působ-
nosti by Vás zajímali? Napište nám! 

      Kontakt:  
      Lucie Sedláková, Dis. 

      Lucie.sedlakova1@mpsv.cz 

https://skvelilide.cz/denik-socialniho-pracovnika/
https://skvelilide.cz/denik-socialniho-pracovnika/

