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Světový den
sociální práce
připadá vždy
na třetí úterý
v březnu, letos tedy
na 16. března.
Poprvé byl vyhlášen
OSN za podpory
Mezinárodní
federace sociálních
pracovníků (IFSW),
Mezinárodní

SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE
Srdce pro sociální pracovníky
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!
Sociální 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
#srdcepropracovnikyvsocialnichsluzbach
#SrdceSocialnimSluzbam

asociace škol
sociální práce
(ASSW) a později
také Mezinárodní
rady pro sociální
práci (IC SW).
Každoročně je
pro tento den
vyhlašováno
ústřední téma.

V letošním roce je
jím posílení
sociální solidarity
a globální
propojenost.

www.budmeprofi.cz
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SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE
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)
Zdroj: Mandela Day 2018. Co znamená ubuntu v africké filozofii? | Vltava
(rozhlas.cz)
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Ministerstvo oslavilo Světový den sociální práce mezinárodní konferencí
a vyhlášením ocenění „Gratias“
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR i letos vyjadřuje své uznání sociálním
pracovníkům a pracovnicím při příležitosti Světového dne sociální práce, který
připadá tento rok na 16. března. U této příležitosti uspořádalo on-line
mezinárodní konferenci na téma Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci. Její
součástí bylo také virtuální předání ocenění „Gratias“ – Sociální pracovník roku.
„Sociální pracovnice a pracovníci už rok čelí mimořádně náročným podmínkám,
které způsobila epidemie koronaviru. Společně s pracovnicemi a pracovníky
v sociálních službách podporují ty nejpotřebnější z nás, a za to jim velmi
děkuji,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)
a dodala: „Světový den sociální práce je pro mě také příležitostí, jak tuto profesi
dostat do povědomí široké veřejnosti a přispět k její společenské prestiži.“
Světový den sociální práce připadá vždy na třetí úterý v březnu, letos tedy na 16.
března. Poprvé byl vyhlášen OSN za podpory Mezinárodní federace sociálních
pracovníků (IFSW), Mezinárodní asociace škol sociální práce (ASSW) a později
také Mezinárodní rady pro sociální práci (IC SW). Každoročně je pro tento den
vyhlašováno ústřední téma. V letošním roce je jím posílení sociální solidarity
a globální propojenost.
Ve dnech 16. a 17. března uspořádalo MPSV u této příležitosti mezinárodní online konferenci na téma Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci. Mediálním
partnerem konference je Časopis Sociální práce/Sociálna práca. Na konferenci
bylo pomyslně prostřednictvím on-line přenosu předáno ocenění „Gratias“ –
Sociální

pracovník

roku.

Ocenění

symbolizuje

poděkování

sociálním

pracovníkům za jejich každodenní náročnou práci, podporu a pomoc při řešení
nepříznivých sociálních situací jejich klientů. Z důvodu mimořádných opatření
se vloni konference u příležitosti Světového dne sociální práce nekonala. Nyní
bylo tedy ocenění uděleno laureátům ceny „Gratias“ za rok 2021 i 2020.

www.budmeprofi.cz
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TISKOVÁ ZPRÁVA
V rámci letošního ročníku bylo na ocenění „Gratias“ přijato celkem 109
nominací.
Udělování cen probíhá v těchto kategoriích:
·sociální služby;
·veřejná správa;
·zdravotnická zařízení; vězeňství, školy a školská zařízení;
·významný přínos v oblasti sociální práce;
·a letos nově také v kategorii student sociální práce, který byl v době pandemie
povolán jako pomoc do sociálních služeb.
Hodnotící komise, složená ze zástupců rezortu MPSV a zástupců profesních
organizací sociálních pracovníků, udělila ocenění v následujících kategoriích
těmto sociálním pracovníkům:
Za rok 2020 v kategorii:
·Sociální služby – Bc. Soňa Škvareninová, DiS.
·Veřejná správa – PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D., Mgr. Karolína Vodičková, MBA
·Zdravotnická zařízení – Bc. Alena Rohlíková
·Významný přínos v oblasti sociální práce – PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
za rok 2021 v kategorii:
·Sociální služby – Mgr. Robert Knebl
·Veřejná správa – Bc. Iveta Velčovská
·Zdravotnická zařízení – Marie Karásková, DiS.
·Vězeňství, školy a školská zařízení – Mgr. Šárka Černá, DiS.
·Významný přínos v oblasti sociální práce – Mgr. Monika Havlíčková
·Student sociální práce – Martina Kosíková
S cílem posilovat význam a prestiž této profese MPSV také realizuje projekt
Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, který se zaměřuje
na profesionalizaci sociální práce, zvyšování odborných kompetencí sociálních
pracovníků, usiluje o zvýšení atraktivity oboru pro budoucí sociální pracovníky
a také se snaží o pozitivní propagaci sociální práce. Více informací o projektu
i o konferenci naleznete na www.budmeprofi.cz.
Tiskové oddělení MPSV

www.budmeprofi.cz

STRÁNKA | 5

V. KONFERENCE
KONANÁ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE SOCIÁLNÍ PRÁCE
16. – 17. 3. 2021 NA TÉMA
VÝZVY, KREATIVITA A ÚSPĚCH
V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Loňský rok významně ovlivnila koronavirová krize. Epidemie zasáhla každého,
ale zejména ty, kteří naši pomoc potřebují nejvíce – klienty sociálních
pracovníků.
Proto i V. konference odrážela tuto novou situaci. Společně jsme nahlédli do
témat, která souvisí se změnami v sociální práci a v sociálních službách v době
pandemie. V rámci online přenosu jsme měli možnost přivítat řadu významných
hostů z ČR, ale i ze zahraničí. Mezi nimi například ministryni práce a sociálních
věci – Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, MSc., za Mezinárodní federaci sociálních
pracovníků – Dr. Rory Truell, za Ministerstvo práce, sociálních věcí a sociálních
služeb Izraele – Iris Florentin a za organizaci Amnesty International se představí
Mgr. Linda Sokačová a mnoho dalších. Zahraniční hosté s námi sdíleli jejich
zkušenosti s pandemií v sociální práci.
Konference byla rozdělena na dva dny a tři odborné bloky. První blok nesl název
– Výzvy v sociální práci. Druhý blok byl zaměřen na Kreativitu v sociální práci
a poslední třetí blok odrážel Úspěchy v sociální práci. Jednotlivými bloky nás
provedli přední odborníci na sociální práci z řad akademiků a zároveň praktiků
nejen z ČR. Jednotlivé prezentace nám nabídly různé úhly pohledu.

Záznam z konference naleznete na youtube kanále
Buďme profi!
https://www.youtube.com/channel/UCzKbhK4B0aHOB
QfQVbpznoA

Konferenci sledovalo
v aplikaci eventee.cz
online 1271
sledujících

www.budmeprofi.cz
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OCENĚNÍGRATIAS
GRATIAS
OCENĚNÍ
V rámci konference Výzvy, kreativita
a úspěch v sociální práci, byli
oceněni cenou „Gratias“ – sociální
pracovníci roku 2020 a 2021. Toto
ocenění bylo uděleno v kategoriích:
sociální služby; veřejná správa;
zdravotnická zařízení, a
významný
přínos v sociální práci a v letošním
roce nově též
práce.

studentovi

sociální

Ocenění Gratias za rok 2020 získali:

V kategorii Veřejná správa – Mgr. Karolína
Vodičková, MBA
Délka praxe: 19 let
Osobní motto: „Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi
rovnováhu, je třeba se neustále pohybovat vpřed.“
Karolína Vodičková od roku 2007 pracuje na Magistrátu
města Plzně, začínala na Odboru sociálních služeb jako
protidrogová koordinátorka a manažerka prevence
kriminality, pokračovala
na
pozici
projektového
analytika projektového manažera pro rodinu, děti
a mladistvé, osoby ohrožené
sociálním
vyloučením
a vypracovala se na vedoucí Oddělení sociální práce
a metodiky sociálního bydlení. Od ledna 2020 pracuje
na Odboru bytovém jako vedoucí Oddělení sociální práce
a dostupného bydlení.

www.budmeprofi.cz
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V kategorii Veřejná správa – PhDr. Pavel
Pěnkava, Ph.D.
Délka praxe: 25 let
Osobní motto: „Hledej v sobě a v druhých dobro, pomáhej
sobě a druhým bojovat proti zlu.“
Pavel Pěnkava roku 1995 pracuje na Úřadě městské části
Prahy 1 na pozici vedoucího Oddělení sociální prevence,
sociální kurátor a koordinátor péče o osoby společensky
nepřizpůsobivé. Již 10 let působí rovněž jako lektor
odborného
vzdělávání
policistů
České
republiky
a úředníků ve státní správě v Institutu pro místní správu
Praha a dále jako lektor odborného vzdělávání
ve Vzdělávacím zařízení Fakta ve Žďáru nad Sázavou.
Mimo jiné je odborným asistentem na Katedře Pastorační
a sociální práce Univerzity Karlovy.

V kategorii Sociální služby – Bc. Soňa
Škvareninová, DiS.
Délka praxe: 6 let
Osobní motto: „Buďte laskaví vždy, když je
to možné. Vždy je to možné“
Soňa Škvareninová v sociální oblasti působí
od roku 2012, kdy pracovala na pozici pracovnice
v sociálních službách v Domově pro seniory
SKALKA v Chebu, později zde působila jako
vedoucí pracovnice v sociálních službách
a sociální pracovnice. Od roku 2016 pracuje jako
sociální pracovnice v hospici Sv. Jiří v Chebu,
kde je již od roku 2013 také členkou správní rady.

www.budmeprofi.cz
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V kategorii Zdravotnická zařízení –
Bc. Alena Rohlíková
Délka praxe: 4 roky
Osobní motto: „Chci, aby to, co dělám, mělo smysl."
V listopadu roku 2016 začala Alena Rohlíková
působit
jako
zdravotně
sociální
pracovnice
v Hamzově odborné léčebně Luže Košumberk, kde
pracovala do června 2019. Od té doby je zaměstnaná
na
pozici
zdravotně
sociální
pracovnice
v Chrudimské Nemocnici. Ve své práci se zaměřuje
zejména na sociální práci v perinatální paliativní
péči, to jest při úmrtí plodu/miminka od 24. týdne
těhotenství, přes porod, až do 7 dnů po porodu.

V kategorii Významný přínos v oblasti
sociální práce – PhDr. Jiřina Šiklová CSc.
Jiřina Šiklová je česká socioložka, publicistka,
spisovatelka a propagátorka gender studies. Patří
mezi zakládající členy Katedry sociologie v roce
1965 a po roce 1990 Katedru sociální práce,
kterou deset let vedla. V roce 1968 se stala
funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Následující rok byla z politických důvodů
propuštěna z Karlovy univerzity a věnovala
se různým povoláním, přičemž se stále věnovala
samostudiu a konzultační činnosti. Od počátku 70.
let našla své uplatnění jako sociální pracovnice.

Více informací o třetím ročníku ocenění „Gratias“ naleznete ve Sborníku ke Světovému dni
sociální
práce
s
názvem
–
Proměny
hodnot
a
limitů
sociální
práce:
http://www.budmeprofi.cz/wpcontent/uploads/2020/05/mpsv_sbornik_ke_svetovemu_dni_20
20.pdf

www.budmeprofi.cz

STRÁNKA | 9

Ocenění Gratias za rok 2021 získali:

V kategorii Veřejná správa – Bc. Iveta
Velčovská
Délka praxe: 27 let
Osobní motto: „Zkušenost není to, co se vám
stane. Zkušenost je to, jak naložíte s tím, co se vám
stalo.“ (Aldous Leonard Huxley)
Od roku 1993 až do současnosti paní Velčovská
pracuje jako sociální pracovnice v oddělení
sociální práce na Odboru sociálních služeb
Magistrátu města Frýdku-Místku. V rámci své
profese se paní Velčovská věnuje sociální práci
s osobami se zdravotním postižením, osobami
s duševním onemocněním, klientům u nichž bylo
zasaženo do svéprávnosti a jejich opatrovníkům.

V kategorii Sociální služby – Mgr. Robert
Knebl
Délka praxe: 20 let
Osobní motto: „Věř
nevzdávej“

svým

snům

a

nikdy

se

Robert Knebl je spoluzakladatelem K-centra Znojmo,
speciálním pedagogem a okresním metodikem
prevence v pedagogicko-psychologické poradně
Znojmo, vede sociálně psychologický výcvik pro
středoškolské studenty či nyní aktuálně vedoucí
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu
Coolna Znojmo pod Oblastní charitou Znojmo).
Působí také jako metodik, konzultant, lektor či
ve spolupráci s Českou asociací streetwork jako
rozvojový auditor na poli nízkoprahových sociálních
služeb.

www.budmeprofi.cz
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V kategorii Zdravotnická zařízení –
Marie Karásková, DiS.
Délka praxe: 34 let
Osobní motto: „Zůstaň sám sebou a naslouchej
druhým“
Paní
Karásková
je
sociální
pracovnicí
ve zdravotnickém zařízení celý svůj profesní život.
Zřejmě proto ji vždy přitahovalo spojení těchto dvou
resortů. Jako sociální pracovnice v nemocnici začala
Marie Karásková pracovat hned po ukončení školy
a sociální práci v nemocnici zůstala věrna až
doposud. Celoživotní setrvání na jednom místě má
své výhody i nevýhody.

V kategorii Vězeňství, školy a školská
zařízení – Mgr. Šárka Černá, DiS.
Délka praxe: 27 let
Osobní motto: „Čiň vše s láskou, ať se ti daří.
A tvoje dílo pozná tě.“ (František Roman Dragoun)
Paní Černá od roku 1994 pracovala ve Věznici
Příbram jako sociální pracovník u osob ve výkonu
trestu odnětí svobody (práce s klienty a jejich
rodina, blízkými, s institucemi atd.) Od roku 2010
až do současnosti pracuje na Generálním ředitelství
Vězeňské služby ČR jako metodik odboru výkonu
vazby a trestu. Ve své profesi se věnuje sociální
práci
ve
vězeňství,
vzdělávání
sociálních
pracovníků ve vězeňství, kontinuální sociální práce
s klientem v době věznění a po propuštění.

www.budmeprofi.cz
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V kategorii Významný přínos v oblasti
sociální práce – Mgr. Monika Havlíčková
Monika Havlíčková studovala magisterský studijní
program na fakultě humanitních studií Univerzity
Karlovy. V roce 1990 svůj profesní život započala
na pozici vychovatelky v Dětském domově Hoštice.
Od roku 1993 již působila jako sociální pracovnice
například v SOS dětské vesničce v Praze, Dětském
krizovém centru a Městském centru sociálních
služeb a prevence. Od roku 2004 se intenzivně
věnuje tématu supervize. Absolvovala řadu výcviků
a je autorkou odborných článků na téma supervize.
Monika Havlíčková je externí supervizorkou
v mnoha institucích a zároveň je pedagožkou
odborných předmětů na Vyšší odborná škola
sociálně právní v Praze.

V kategorii Student sociální práce –
Martina Kosíková
Martina Kosíková je studentkou Vyšší odborné školy
sociálně právní v Praze. Na základě pracovních
příkazů vydaných primátorem hlavního města Prahy
se zapojila do výpomoci nejprve v organizaci ÚSS
Praha 4 (terénní forma služby pečovatelská služba)
a na podzim v pobytové službě domovy pro seniory
Domova Sue Ryder. V obou nouzových stavech
patřila mezi studenty s nejvyšším počtem
odpracovaných hodin. Její hodnocení od obou
poskytovatelů je výrazně pozitivní, ať už po
odborné, tak po lidské stránce. O charakteru hovoří
i to, že ačkoliv je aktuálně studentkou posledního
ročníku VOŠ, nevyužila možnost dřívějšího
osvobození a po dohodě se školou pokračovala
v plnění pracovní povinnosti až do jejího ukončení
v prosinci 2020.

www.budmeprofi.cz

STRÁNKA | 12

NOMINACE NA V. ROČNÍK OCENĚNÍ GRATIAS
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

V rámci projektu připracujeme další ročník Ocenění „Gratias“ pro sociální pracovníky,
kteří přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice. Název
ocenění „Gratias“ v překladu symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům 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.

Aby vám neunikl termín pro zahájení příjmu nominací, sledujte
dál náš web budmeprofi.cz a hlavně facebookový profil Buďme
profi, na kterém se dozvíte aktuální informace.

www.budmeprofi.cz
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ONLINE STÁLE S VÁMI
KURZ MEDIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Projekt nyní z důvodu epidemiologické

Kurzem

nás

provází

situace nemůže pořádat Vámi tak žádané

Tajanovská,

akce v prezenční podobě. Ačkoliv stále

odborných

pracujeme na dalších aktivitách, o kterých

práce a sociálních služeb, členkou redakční

se dozvíte dále v tomto čísle, nezahálíme

rady a dopisovatelkou časopisů Sociální

a pracujeme na tom, jak se k Vám dostat

služby

která
publikací

a

Mgr.

je
v

Listy

Andrea

spoluautorkou
oblasti

sociální

sociální

práce

přispěvatelkou odborných textů do Sešitů

blíže.

sociální práce MPSV ČR a Fóra - Magazín
V tuto chvíli realizujeme v online prostředí

Univerzity Karlovy.

Kurz

Dále

mediálních

dovedností.

První

je

lektorkou

kurzů

zaměřených

vzdělávací den je zaměřený na komunikaci

na sociální marketing, řídí Profesní svaz

v sociální práci, druhý den na prezentaci

sociálních pracovníků v sociálních službách

sociální práce a poslední den kurzu se

APSS ČR a je moderátorkou kongresů,

zabývá medializací sociální práce.

konferencí,

workshopů

a

facilitovaných

skupin.

termíny jednotlivých
běhů kurzu
- 7. běh 15.–17. 4. 2021
- 8. běh 21.–23. 4. 2021
- 9. běh 12.–14. 5. 2021
- 10. běh 26.–28. 5. 2021

Díky Vám a Vaší aktivitě budeme
i nadále v tomto roce pořádat další
on-line akce. Prosíme, buďme
společně trpěliví a sledujte dál náš
web
budmeprofi.cz
a
hlavně
facebookový profil Buďme profi,
na kterém se dozvíte aktuální
informace.

www.budmeprofi.cz
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ODBORNÉ ČLÁNKY
V prosinci jsme v rámci projektu vydali
dva odborné články.

V únoru jsme v rámci projektu vydali
odborný článek na webu socialniprace.cz.

Paní Bc. Jitka Čechová pro vás napsala
inspirativní
příklady
transformace
neziskových organizací na sociální podnikání
- čtěte zde:

PhDr. Petr Vojtíšek pro vás napsal článek
na téma „Evaluace v praxi sociální práce –
Praktický průvodce pro sociální pracovníky“.

http://socialninovinky.cz/novinky-v-socialnioblasti/584-inspirativni-prikladytransformace-neziskovych-organizaci-nasocialni-podnikani-bc-j-cechova
A pokud vás zajímá interkulturní práce, tak
tomuto tématu se věnoval Mgr. Jan Matěj
Bejček v článku „Interkulturní práce“ zde:
https://socialniprace.cz/kdyz-se-rekneinterkulturni-prace/

https://socialniprace.cz/evaluace-v-praxisocialni-prace-prakticky-pruvodce-prosocialni-pracovniky/

www.budmeprofi.cz
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DATABÁZE SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
V Projektu Profíci II už od počátku svých aktivit zaměřuje svůj zájem
k sociálním pracovníkům a tomu, jak je propojit mezi sebou pro jednodušší
a lepší komunikaci. Již několik let sociální pracovníky podporujeme ve sdílení
dobré praxe a k navazování kontaktů napříč celou Českou republikou.
Jednou z důležitých aktivit, která nabývá již reálnou podobu, je vytvoření platformy,
která v jeden čas bude na jednom místě sdružovat co nejvyšší možný počet sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Tato platforma se nazývá DATABÁZE
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ.
Primárním

sociálních

Další přidanou hodnotou této databáze

pracovníků (Dále jen Databáze) je tedy

bude možnost zažádat si o uznání odborné

evidovat

pracovníky

kvalifikace,

jak

pro

sociálního

službách

pracovníka,

tak

pro

pracovníka

a

cílem

Databáze

sociální

pracovníky

v

sociálních

v rámci České republiky a shromažďovat

v

sociálních

službách,

odbornou

profesní

Českou republiku na území jakéhokoliv

geografické.

Všechny

získali

svou

o nich některé informace, a to především
a

kvalifikaci

kteří

mimo

informace, které budou dostupné, budou

členského státu EU, EHP a Švýcarska.

takové, které již teď jsou veřejnosti

Více

dostupné, nejsou však vedené komplexně

kvalifikace na str. 21

na

jedné

platformě

pro

informací

o

uznávání

odborné

snadné

vyhledávání. Jak to tedy bude fungovat

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce

prakticky?

využít veškerých možných prostředků pro

Jako sociální pracovník, nebo pracovník

zkvalitnění

v

vyplníte

v České republice, a proto i registrace do

jednoduchý formulář pro registraci do

databáze umožní ministerstvu mít větší

Databáze. Důležité je také Vám sdělit, že

přehled o počtu sociálních pracovníků

registrace

a

sociálních

je

službách

naprosto

dobrovolná

výkonu

dostupnosti

sociální

sociální

práce.

práce

Díky

a bezplatná. Má primárně pomoci Vašim

statistickým údajům, které nám databáze

kolegům a potenciálním klientům vidět

umožní získat, můžeme informovat i další

vás. V databází vyplníte typ a místo

resorty zvláště v případě financování

Vašeho výkonu činnosti a někdo, kdo

výkonu činnosti sociální práce.

bude potřebovat Vaši pomoc si Vás

Hledáte pracovníka do svého zařízení?

jednoduše dle mapy bude moci dohledat

Prostřednictvím Databáze, můžete podat

a kontaktovat Vás. Nemusíte mít obavy,

inzerát a oslovit tak větší množství svých

že bychom zveřejnili informace, které

potenciálních kolegů.

nechcete. Jak již bylo uvedeno, dostupné

Spuštění

budou pouze informace, které jsou i tak

v polovině tohoto roku. O dalším průběhu

běžně k dispozici veřejnosti, nicméně

Vás budeme včas informovat a nebojte se

všechny budou na jednom místě. Můžete

podat jakékoliv dotazy. Databáze bude

tak kontaktovat například své kolegy

dostupná na stránkách www.mpsv.cz.

v území, anebo napříč celou republikou.

Databáze

se

předpokládá

www.budmeprofi.cz
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ANALÝZA SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
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
aktuální potřeby týkající se tohoto tématu,

• postupy a strategie zaměstnavatelů při uvolňování svých zaměstnanců (sociálních
pracovníků) v rámci pracovní doby pro splnění jejich povinnosti dalšího vzdělávání,

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).

AKREDITACE

www.budmeprofi.cz
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NOVINKY Z ODDĚLENÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍ PRÁCE
A VZDĚLÁVÁNÍ
AKREDITACE
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 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.

Od 1. ledna 2021 bylo přijato celkem 531 žádostí o akreditaci vzdělávacího programu
a rozšíření lektorského týmu. do již akreditovaných vzdělávacích programů.

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů je zveřejněn
v informačním systému AKRIS na adrese:
http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu

www.budmeprofi.cz
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AKTUÁLNÍ ČINNOSTI V PROJEKTU SYSTÉMOVÁ
PODPORA SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBCÍCH
Projekt Systémová podpora sociální práce v obcích je realizován od roku 2016. Jeho
hlavním cílem je koordinace a ověření metodické role MPSV k výkonu činností sociální
práce v obcích s přenesenou působností.
Projekt dle nejnovějších informací bude

Jejich dosavadní práce a činností v projektu

realizován po jeho prodloužení, do dubna

si velmi vážíme, a budou pro nás citelnou

roku 2022. Aktivity realizované projektem

ztrátou v realizačním týmu.

pro sociální pracovníky obecních úřadů byly

V souvislosti s dalšími aktivitami projektu

přesunuty

připravujeme Pilotní ověření vzdělávacího

v

polovině

loňského

roku

do online prostředí.

programu

pro

sociální

pracovníky

Za účasti věcného útvaru odboru MPSV

na obecních úřadech, které je určeno pro

proběhlo v úvodu roku ve všech oblastních

225 osob. Nyní probíhá hodnocení Veřejné

kancelářích Metodické školení s tématem

zakázky. Dále byl vypracován a uveřejněn,

,,Aktuální výkon sociální práce‘‘, které bylo

výstup ,,Modelový návrh typových pozic

zaměřené především na zjišťování aktuálních

sociálních

potřeb sociálních pracovníků působících na

tvorbě se podílelo 15 spolupracujících obcí

obcích, výměnu informací a sdílení dobré

zapojených

i špatné praxe mezi pracovníky. Velký důraz

Uveřejněn byl i výstup ,,Standardizace

byl kladen na současnou roli sociální práce

sociální práce ve veřejné správě‘‘, který

v době pandemie a výzvám, kterým sociální

vzešel

pracovníci

pro tvorbu Standardů činností sociální práce

v

důsledku

epidemiologické

z

pracovníků
v

obcí‘‘,

první

podkladů

části

pracovní

na

jehož

projektu.

skupiny

situace v sociální práci čelí. Další Metodické

ve

školení bylo realizováno v březnu letošního

působila v období posledních dvou let a její

roku opět v online formě věnovalo se

hlavní pracovní náplní byl především sběr

otázkám k dokumentaci v sociální práci.

podkladů, analytická a konzultační činnost

veřejné

správě.

Pracovní

skupina

a vytvoření výsledného materiálu těchto

Oblastní kanceláře v Praze, Hradci Králové
a Olomouci realizovaly v letošním roce
také kazuistické semináře, na kterých byly
řešeny
velmi
zajímavé
kazuistiky
sociálních pracovníků z obcí. V souvislosti
s plánovaným ukončením jejich metodické
činnosti poslední vlna kazuistických
seminářů proběhne v dubnu 2021.

standardů.

Získané

výstupy

budou

podkladem pro další koncepční činnost
MPSV.
Jedním

z

nejdůležitějších

projektových

výstupů je vydání Příručky praxe sociální
práce v obci, jejíž koncept byl doplněn
o připomínky fokusní skupiny, a nyní
probíhá finalizace a tiskové úpravy před
jejím samotným vydáním.

www.budmeprofi.cz
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PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Aktuálně – co se děje v projektu
Rok 2020 byl pro všechny ve znamení velkých změn a výzev a přizpůsobování se novým
situacím, ať už v rovině osobní nebo pracovní. Změny tak neminuly ani realizaci našeho
projektu. Dvakrát byla v průběhu roku zahájena realizace pilotáže vybrané části
Specializačního kvalifikačního kurzu, který byl navržen v projektu Vzdělávání PSS.
A dvakrát jsme vše záhy rušili. S ohledem na epidemiologickou situaci to nešlo jinak.
Školicí akce jsou postaveny na osobním setkání, na sdílení zkušeností a dobré praxe
a především na tom, aby si účastníci a účastnice hned na učebně vyzkoušeli teorii
i na praktických cvičeních (na konkrétních příkladech z praxe). Aktuálně diskutujeme nad
jejich další podobou, termíny realizace předpokládáme v průběhu měsíce května a června.
Komplikace s dodržením naplánovaného harmonogramu pilotáže v souvislosti s aktuální
epidemickou situací v ČR byl jeden z důvodů k žádosti o prodloužení projektu. Bylo nám
vyhověno a projekt se prodlužuje do 31. října 2021.
Kromě školicích akcí máme v plánu i další projektové aktivity. Jedná se především
o tvorbu metodických dokumentů, které se týkají návrhu kvalifikačního kurzu a podpory
prestiže práce pracovníků a pracovnic v sociálních službách.
Vzhledem k tomu, že z našich předchozích setkání se zástupci z řad pracovníků v sociálních
službách, poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů v sociálních službách vyplynula
obecná potřeba na změnu kvalifikačního kurzu, zpracovali jsme ve spolupráci s našimi
externími spolupracovníky a spolupracovnicemi kompletní podobu návrhu kvalifikačního
kurzu. Podle vytvořeného návrhu je nový kurz dvousložkový, v celkovém rozsahu 160
výukových hodin. První částí kvalifikace je základní kvalifikační kurz v rozsahu 64
hodin, absolvovaný před nástupem do zaměstnání v sociálních službách a účastník se v něm
dozví vše potřebné o práci pracovníka v sociálních službách a o fungování sociálních
služeb obecně. Druhou částí je modulově řešený specializační kvalifikační kurz
v

rozsahu

96

hodin,

absolvovaný

v

určité

lhůtě

po

nástupu

na

pozici

pracovníka/pracovnice v sociálních službách. Moduly jsou rozděleny tak, aby poskytly
účastníkovi kurzu širší základnu znalostí a dovedností pro výkon jeho práce. Součástí druhé
části je nové řešení stávající podoby praxe. Aktuálně návrh prochází finálními úpravami.

www.budmeprofi.cz
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Během jarních měsíců tohoto roku bychom rádi v rámci diseminace projektových výstupů
uskutečnili online diskuze s různými poskytovateli sociálních služeb, kde chceme představit
kompletní podobu návrhu kvalifikačního kurzu a změn dalšího vzdělávání pro pracovníky
a pracovnice v sociálních službách. Jedná se o zhruba 20 setkání pro zástupce vždy
minimálně 2 organizací z řad poskytovatelů sociálních služeb a dalších zainteresovaných
subjektů.
Rovněž pracujeme na materiálech, které pomohou široké veřejnosti lépe porozumět povolání
pracovníků a pracovnic v sociálních službách. Konkrétně jsou to:
Povolání pracovníků a pracovnic v sociálních službách a jeho společenská prestiž
(dokument kromě obecného popisu práce pracovníků a pracovnic v sociálních službách,
obsahuje také konkrétní příklady z každodenní praxe, aby si čtenář uměl co nejlépe
představit, co by jej při této práci čekalo).
Metodika k povolání pracovník/pracovnice v sociálních službách pro potřeby Úřadu
práce

ČR

(tento

dokument

vznikl

na

podporu

šíření

informací

o

povolání

„Pracovník/pracovnice v sociálních službách“ mezi zájemce a uchazeče o zaměstnání).
Z dalších dokumentů, které jsou rozpracovány, jsou to: Metodika vzdělávání pracovníků
a pracovnic v sociálních službách, Metodika pro lektory a Vzorový Základní kvalifikační
kurz.

Všechny dosavadní projektové výstupy naleznete na stránkách projektu naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/zvysovani-kvality-systemu-socialnich-sluzebprostrednictvim-vytvoreni-kvalitniho-systemu-dalsiho-vzdelavani-pracovniku-vsocialnich-sluzbach

www.budmeprofi.cz
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JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
O ODBORNÉ KVALIFIKACI K VÝKONU REGULOVANÉHO POVOLÁNÍ – SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK NEBO PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (KVALIFIKACE
ZÍSKANÁ V CIZINĚ).
Předkládáme informaci, jak správně postupovat při podávání Žádosti o vydání
rozhodnutí o odborné kvalifikaci k výkonu regulovaného povolání – sociální pracovník
nebo pracovník v sociálních službách (kvalifikace získaná v cizině). Náležitosti žádosti
o uznání odborné kvalifikace jsou uvedeny v § 24 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 18/2004
Sb.
Žádost o uznání odborné kvalifikace sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních
službách
Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách je v ČR regulovaným povoláním.
K jeho výkonu je potřeba splňovat podmínky uvedené v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že žadatel získal odbornou kvalifikaci v jiném státě EU nebo EHP či Švýcarska
a chce ji uplatnit v ČR, potřebuje mít (v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb.,
o uznávání odborné kvalifikace) tuto kvalifikaci uznanou uznávacím orgánem, kterým je pro
tato regulovaná povolání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Při vyplňování žádosti se
postupuje dle instrukcí níže.
V případě, že žadatel získal odbornou kvalifikaci mimo EU a chce ji uplatnit v ČR, nechť
kontaktuje MPSV k získání podrobnějších informací o dalším postupu.
MPSV kontaktuje na adrese posta@mpsv.cz .

POSTUP PŘI ŽÁDÁNÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
1. Opatřit si žádost o uznání odborné kvalifikace zde: http://www.businessinfo.cz/cs/onlinenastroje/formulare/uznani-odborne-kvalifikace-120.html
2. Vyplnit tuto žádost a přiložit požadované doklady
Podle § 22 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace (dále jen "zákona") uchazeč
v žádosti vyplní především tyto kolonky:
regulovanou činnost, kterou hodlá v ČR vykonávat - sociální pracovník nebo pracovník
v sociálních službách

www.budmeprofi.cz

STRÁNKA | 22

K žádosti je třeba doložit:
a) kopii průkazu totožnosti nebo jiný doklad osvědčujícím státní příslušnost a případně
doklad potvrzujícím právní postavení uvedené v § 1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb.
o uznávání odborné kvalifikace
b) kopii dokladu o odborné kvalifikaci (tzn. kopii vysvědčení nebo diplomu včetně dodatku
apod.), případně také kopii osvědčení prokazující kvalifikaci, (doklady o odborné
kvalifikaci musí být přeloženy do češtiny – vyjma slovenštiny),
c) kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů
d)kopii lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociální
pracovník nebo pracovník v sociálních službách.
Upřesnění:
Doklady přiložené k žádosti mohou být doloženy v prosté kopii. Dle § 22 odst. 6 zákona
č. 18/2004 Sb. má uznávací orgán v případě pochybností o pravosti kopie požadovat
originál k nahlédnutí. Z dokladu musí být zřejmý jeho stupeň (tj. vzdělání základní,
střední, vyšší odborné, vysokoškolské bakalářské nebo magisterské), a musí z něj
vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, který prokazuje.
Doklad o odborné kvalifikaci a doklady o jiné způsobilosti musí být přeloženy do českého
jazyka (pokud v něm není vydán nebo pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak). Úředně ověřený překlad do českého jazyka není nutný,
avšak v případě důvodných pochybností o správnosti překladu má uznávací orgán právo
požadovat úředně ověřený překlad tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklady o jiné způsobilosti (výpis z evidence Rejstříku trestů a doklad o zdravotní
způsobilosti) nesmí být starší než 3 měsíce.
Přijetí žádosti je osvobozeno od správního poplatku.
3. Předložit vyplněnou žádost s přílohami odpovídajícímu uznávacímu orgánu

Žádost včetně příloh zašlete na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
nebo datovou schránkou: sc9aavg
nebo naskenované na e-mail: posta@mpsv.cz
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4. Rozhodnutí o žádosti
Podle § 24 odst. 5 zákona je uznávací orgán povinen o žádosti rozhodnout bezodkladně,
nejpozději však do 60 dnů ode dne předložení úplné žádosti, tzn. mající vyplněné všechny
povinné údaje a doložené všemi doklady nezbytnými k posouzení žádosti. V případě
společného řízení a jde-li o zvlášť složitý případ dle § 25 odst. 2, rozhodne uznávací orgán
ve lhůtě do 90 dnů.
Uznávací orgán vydá rozhodnutí, kterým:
·uzná odbornou kvalifikaci, nebo
·zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace, nebo
·v případě velkých rozdílů dosažených a požadovaných podmínek pro výkon uloží
kompenzační opatření. Uchazeč si může vybrat mezi adaptačním obdobím (obecně nesmí
překročit 3 roky) nebo rozdílovou zkouškou.
5. Proti rozhodnutí uznávacího orgánu se lze odvolat
Proti rozhodnutí ve věci uznání odborné kvalifikace vydaným ústředním orgánem státní
správy jako prvoinstančním uznávacím orgánem, lze podat rozklad podle § 152 správního
řádu. O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí ústředního orgánu státní správy na
základě návrhu jím ustanovené zvláštní komise - "stálé rozkladové komise". Lhůta pro
podání rozkladu vyplývá z § 83 správního řádu a činí 15 dnů ode dne oznámení, tj. doručení
rozhodnutí (s výjimkou, kdy účastník řízení v důsledku chybějícího, neúplného nebo
nesprávného poučení podal opravný prostředek po lhůtě - viz § 83 odst. 2 správního řádu a
s výjimkou, kdy osobě, která byla účastníkem řízení, nebylo rozhodnutí správním orgánem
oznámeno - viz. § 84 správního řádu). Lhůta pro vyřízení rozkladu, tj. pro vydání
rozhodnutí se řídí ustanovením § 71 správního řádu.
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MPSV ZVEŘEJNILO TŘI DOTAČNÍ VÝZVY
Výzvu na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb
http://bit.ly/Vyzva-mimoradne-odmeny-2021
Výzvu na více náklady a výpadky příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19
http://bit.ly/Výzva-vicenaklady-vypadek-zdroju-2021
Výzvu na mimořádné odměny pro sociální pracovníky pracující na krajských úřadech
a obcích s pověřeným obecním úřadem
http://bit.ly/Vyzva-mimoradne-odmeny-socialni-pracovnici
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PŘÍBĚHY Z PRVNÍ LINIE
V časopise Sociální práce/Sociálná práca byl věnován prostor pro sdílení zkušeností
s pracovní povinností studentů – Příběhy z první linie.
Pracovní povinnost studentky a studenty aktivně zapojila
do pomoci s péčí o klienty v sociálních službách či
nemocnicích.
Jak se studentky a studenti s touto pracovní povinností
vyrovnávali?

Jak

na

tuto

skutečnost

reagovali

vzdělavatelé v oblasti sociální práce? Kdo určoval, kam
mají jít pracovat? Bylo nutné k pracovní povinnosti
nastoupit?

Dvanáct příběhů z první linie naleznete zde
https://socialniprace.cz/v-prvni-linii/

ONLINE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
PRO PRACOVNÍKY V PRVNÍ LINII
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 naleznete
na stránkách Sociální kliniky.

https://www.socialniklinika.cz/
aktuality/psychologickeporadenstvi-v-dobe-krize-0
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Přidejte se k nám!
…Buďme profi…

Máte návrh na téma, o kterém byste si v našem newsletteru rádi přečetli? Jaké
informace by Vás z naší gesce zajímaly? Napište nám!
Kontakt:
Veronika Nájemníková
veronika.najemnikova@mpsv.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

