
Vítáme Vás u 10. vydání newsletteru, který pro Vás — sociální pracovnice a pracovníky –
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Také Vás zde informujeme o novinkách z projektů Systémová podpora sociální práce v obcích     
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Pravidla:
· Nominace může zasílat kdokoli, (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové,
nadřízení či podřízení zaměstnanci) do 15. srpna 2021.
·   Každý nominující může zaslat pouze jednu nominaci.
· Nominovaný/nominovaná musí být zaměstnancem v zařízení, instituci,
organizaci nebo jiném subjektu.
·   Zaslané nominace jsou anonymní, jména navrhovatelů nebudou zveřejněna ani
sdělována.

Ocenění je udělováno v hlavních oblastech působení sociálních
pracovníků/sociálních pracovnic, které jsou rozděleny do následujících 5 okruhů:

• 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.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci
projektu „Systémová podpora
profesionálního výkonu sociální práce II“
opět vyhlašuje další ročník ocenění „Gratias“
pro sociální pracovníky / sociální
pracovnice, kteří / které přispívají k rozvoji
či dobrému jménu sociální práce v České
republice.  
 

Název ocenění „Gratias“ symbolizuje poděkování sociálním
pracovníkům/sociálním pracovnicím za jejich každodenní náročnou práci a přínos
společnosti.
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Nominace můžete zasílat až do 15. 8. prostřednictvím tohoto formuláře: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=wNm92s26JEOkJCKpuprIdyRFzd06FaRBtXETfsIFI1NUMDlQOElJM
EJXUjNBVlhCMVpIUkxTU1VMNS4u

 

Ve druhé fázi budou nominovaní osloveni s žádostí o vyjádření a poskytnutí
doplňujících informací např. doložení, jakým způsobem nominovaný podporuje
pozitivní mediální obraz sociální práce a  dalších relevantních dokumentů. Dále
je zde vyčleněn široký prostor pro vlastní kreativní vyjádření. Nominovaný také
čestně prohlásí, že splňuje odbornou způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách a v současné době vykonává pozici sociálního
pracovníka. Po skončení termínu pro zasílání nominací, tajemník předá zaslané
dokumenty hodnotící komisi, která udělí ocenění. Hodnotící komise se skládá ze
zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníků z oblasti sociálních
služeb a sociální práce.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wNm92s26JEOkJCKpuprIdyRFzd06FaRBtXETfsIFI1NUMDlQOElJMEJXUjNBVlhCMVpIUkxTU1VMNS4u


ONLINE STÁLE S VÁMI
Kurz mediálních dovedností
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V  měsíci   dubnu   a   květnu    jsme
v online prostředí realizovali čtyři
běhy Kurzu mediálních dovedností. 
První vzdělávací den   byl   zaměřený    
na komunikaci v sociální práci, druhý
den  na   prezentaci   sociální   práce
a poslední den kurzu se zabýval
medializací sociální práce.
Seminářem provázela Mgr. Andrea
Tajanovská, která je spoluautorkou
odborných publikací v oblasti
sociální práce a sociálních služeb,
členkou

redakční rady a dopisovatelkou
časopisů Sociální služby a Listy
sociální práce a přispěvatelkou
odborných textů do Sešitů sociální
práce MPSV ČR a Fóra - Magazín
Univerzity Karlovy. Dále je lektorkou
kurzů zaměřených na sociální
marketing, řídí Profesní svaz
sociálních pracovníků v sociálních
službách APSS ČR a je moderátorkou
kongresů, konferencí, workshopů         
a facilitovaných skupin.

Odborný webinář na téma „Individuální plánování s klientem v sociální
službě“

V měsíci červnu jsme pak opět v online
prostředí realizovali Odborný seminář
určený pro 50 sociálních pracovníků.
Tématy provázeli lektoři ze vzdělávací
agentury TUDYTAM 
Mgr. Jan Paleček a Bc. Dita Vojířová.

Účastníci semináře byly nejprve
seznámeni s teoretickým výkladem         
k tématu a ve druhé části bylo
konkrétně představeno praktické
využití těchto poznatků, včetně
interaktivní časti pro předávání
zkušeností.

     Témata semináře:
· jak komunikovat s klientem
abychom zjistili jeho skutečné
potřeby,

· tvorba dosažitelných cílů           
v individuálním plánu – metody
práce – vedení rozhovoru,

· empatické pozorování.

Cílem semináře bylo naučit
účastníky    tvořit      a      zacházet
s individuálním plánem tak, aby byl
prospěšný pro klienta i sociálního
pracovníka.



Mgr. Jan Paleček

Působí v sociálních službách od roku 1995. Od té doby díky propojení přímé práce
s klienty, výzkumu, konzultační, lektorské, auditorské a supervizní činnosti získal
zkušenosti s procesy v sociální oblasti. Výzkumně se zabýval psychiatrickou péčí,
deinstitucionalizací v sociálních službách, náhradní péčí o děti. 

Bc. Dita Vojířová

Působí jako certifikovaná videotrenérka, školí a konzultuje především témata           
v přímé práci s uživatelem služby – komunikační dovednosti (včetně AAK),
nastavení individuální podpory a zapojení, spolupráce s okolím uživatele služby.

Pětidenní konference – Škola sociální práce
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 termín 1. Školy sociální práce 13. - 17.9. 2021 Praha, Brno.
 termín 2. Školy sociální práce 11. - 15. 10. 2021 Praha, Olomouc.

Nyní pro Vás připravujeme Vámi žádané akce – Školy sociální práce, a to v měsíci září
a říjnu tohoto roku, konkrétně:

 

Každá škola bude určená pro max. 40 sociálních pracovníků a je v plánu tzv.
hybridní formou, kdy účastníci budou rozděleni do malých skupin v max. počtu
10 osob. 
V rámci dopolední části budou účastníci sledovat příspěvky přednášejících, kteří
budou své vstupy vysílat online ze „studia“. 
V odpolední   části   pak   bude  standardní  prezenční  formou  probíhat  práce
ve skupinách pod vedením facilitátorů v Praze, Olomouci a Brně. 
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 Předsudky v sociální práci a sebereflexe sociálního pracovníka, etika

 Hranice v sociální práci 

 Emoční inteligence a sebepéče

Jak dělat sociální práci, když přijde „krize“

Efektivní komunikace a struktura rozhovoru, řešení konfliktů

Pandemie z pohledu klienta.

Tematické zaměření Škol:

 
 
 

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

 
 

Pozvánku naleznete ZDE.
 

Přihlásit se můžete ZDE.

http://budmeprofi.cz/
http://www.budmeprofi.cz/o-projektu/skoly-socialni-prace/skola-socialni-prace-2021/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wNm92s26JEOkJCKpuprIdyRFzd06FaRBtXETfsIFI1NUNzBTNlQxNzVRNFpVNk1OTlpOMFZFT1FYVS4u&fbclid=IwAR0tm4qd8JnbDTaYcnsWLe2ltPrDZXkxCZ2yo2B9OuDm0o2QVVueBKv85-U


OCENĚNÍ  GRATIAS
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ODBORNÉ ČLÁNKY
Další příspěvek na téma  „Motivace
sociálních pracovníků“ jsme vydali
na webu socialninovinky.cz. Autorem
je PhDr. Táňa Faltisová čtěte -> ZDE

V červnu jsme pro Vás dále připravili
9. vydání sešitu sociální práce 
tentokrát na téma „Sociální práce              
v mimořádných podmínkách“
Garantkou sešitu je Mgr. Zuzana
Truhlářová, Ph.D. čtěte -> ZDE.

a dále pak příspěvek Mgr. Terezy
Ševčíkové, DiS. na téma  „Odborné
sociální poradenství – technologie
lidský kontakt nenahradí“ čtěte ->
ZDE.

Dále přijměte také pozvánku ke čtení 10.
vydání sešitu sociální práce na téma
"Zdroje podpory sociálních
pracovníků". Garantkou 10. vydání
sešitu je Mgr. Lena Tomšů Čtěte ->
ZDE. 

A "Jak se slavil letošní světový den
sociální práce?" popsala vedoucí
oddělení   koncepce    sociální     práce
a vzdělávání  PhDr.  Melanie Zajacová
v Časopise Sociální práce/Sociálna
práca. Čtěte -> ZDE.

http://socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/587-motivace-socialnich-pracovniku-tana-faltisova?fbclid=IwAR13HABgCdT9yH2K9Tmg2fAuhTBzLHVbKj9GXOGQ-jRBjuOJBO9Cstx3hEg
http://www.budmeprofi.cz/wp-content/uploads/2021/06/9.-SSP_FINAL-2.pdf
http://socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/588-odborne-socialni-poradenstvi-technologie-lidsky-kontakt-nenahradi-mgr-tereza-sevcikova
http://www.budmeprofi.cz/wp-content/uploads/2021/07/SSP_10-Zdroje_podpory_socialnich_pracovniku.indd_.pdf?fbclid=IwAR02emQN_msDJvPHm4WrrMXZbigSJTxQsIUpf4iFbl3EIRGgrjMjfcg3i18
https://socialniprace.cz/jak-se-slavil-letosni-svetovy-den-socialni-prace/
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SBORNÍK KE SVĚTOVÉMU DNI  SOCIÁLNÍ  PRÁCE
VÝZVY,  KREATIVITA A ÚSPĚCH V SOCIÁLNÍ  PRÁCI

Zveme   vás   také   ke   čtení  Sborníku  příspěvků
z     mezinárodní     konference,     který     vznikl
u příležitosti Světového dne sociální práce. Každý
rok je tento sborník výstupem z konference
pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí
ČR. Prostřednictvím sborníku bychom Vám rádi
představili příspěvky, které byly v rámci
konference prezentovány, proto prosím přijměte
pozvání k jejich četbě touto formou. Rádi bychom
Vás touto cestou seznámili také s oceněnými
sociálními pracovníky a pracovnicemi roku 2020      
i 2021.

Sborník naleznete ZDE 
a dále na stránkách www.budmeprofi.cz a dále na facebookovém
profilu projektu www.facebook.com/budmeprofi.
Všechny příspěvky, které zazněly v rámci konference naleznete        
 na našem youtube kanále Buďme profi ZDE. 

https://bit.ly/3vS0jkc?fbclid=IwAR3wY1tnPc161ukZlR77Z1uXymOu1giTI7849NqLGW9DsOqu7KeiD7n2Bqk
https://bit.ly/3vS0jkc?fbclid=IwAR3wY1tnPc161ukZlR77Z1uXymOu1giTI7849NqLGW9DsOqu7KeiD7n2Bqk
https://bit.ly/3vS0jkc?fbclid=IwAR3wY1tnPc161ukZlR77Z1uXymOu1giTI7849NqLGW9DsOqu7KeiD7n2Bqk
https://bit.ly/3vS0jkc?fbclid=IwAR3wY1tnPc161ukZlR77Z1uXymOu1giTI7849NqLGW9DsOqu7KeiD7n2Bqk
https://bit.ly/3vS0jkc?fbclid=IwAR3wY1tnPc161ukZlR77Z1uXymOu1giTI7849NqLGW9DsOqu7KeiD7n2Bqk
https://bit.ly/3vS0jkc?fbclid=IwAR3wY1tnPc161ukZlR77Z1uXymOu1giTI7849NqLGW9DsOqu7KeiD7n2Bqk
https://bit.ly/3vS0jkc?fbclid=IwAR3wY1tnPc161ukZlR77Z1uXymOu1giTI7849NqLGW9DsOqu7KeiD7n2Bqk
https://bit.ly/3vS0jkc?fbclid=IwAR3wY1tnPc161ukZlR77Z1uXymOu1giTI7849NqLGW9DsOqu7KeiD7n2Bqk
http://www.budmeprofi.cz/wp-content/uploads/2021/05/sbornik_prispevku_interaktivni_web.indd_.pdf?fbclid=IwAR3wY1tnPc161ukZlR77Z1uXymOu1giTI7849NqLGW9DsOqu7KeiD7n2Bqk
http://www.budmeprofi.cz/
http://www.facebook.com/budmeprofi
https://www.youtube.com/channel/UCzKbhK4B0aHOBQfQVbpznoA/videos
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MAPA (DATABÁZE)  SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
K současnému pojetí sociální práce a práce v multidisciplinárním týmu
bezpodmínečně patří síťování. Sociální pracovník jako odborný profesionál by
měl být vybaven baterií kontaktů na další sociální pracovníky a další
profesionály podílející se na práci s klientem či skupinou. Při vzájemné
spolupráci lze totiž velmi efektivně a rychle pomoci klientovi jeho situaci
vyřešit, a  to  za  pomoci  včasného nakontaktování svých  kolegů,  jelikož  víme,  
že klient často nepřichází pouze s jedním problémem. Odborníci se také shodují,
že síťování přispívá ke zplnomocňování klienta, které by mělo vždy stát v čele
zájmu sociálního pracovníka. 

Projekt Profíci II přináší od června možnost registrace do Mapy sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách a dává tak sociálním pracovníkům
do ruky nástroj k jednoduššímu síťování a podporuje tak vzájemnou spolupráci
napříč všemi oblastmi sociální práce na regionální úrovni s celorepublikovým
dosahem.

Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II (dále jen
Profíci II) je tu pro sociální pracovníky od roku 2014 (2014–2015 jako Profíci I).
Za osm let existence projektu jsme připravili pro sociální pracovníky nespočet
vzdělávacích aktivit, odborných článků, sborníků a publikací. Účelem projektu
bylo podporovat sociální pracovníky v celoživotním vzdělávání, jejich síťování
napříč Českou republikou a zviditelnění sociální práce. Na konci listopadu 2021
však Profíci II končí, a proto chystáme na závěr poslední zajímavé vzdělávací
akce.  
V září a říjnu se budete moci, sociální pracovníci, zúčastnit dvou škol sociální
práce (pokud to situace dovolí, prezenčně v malých skupinách). 
V listopadu se online sejdeme na  závěrečné  konferenci, kde  budeme diskutovat
o aktuálním stavu v oblasti sociální práce.
Také  bylo  vydáno  poslední  vydání  Sešitu  sociální  práce,  který  se  zaměří
na zdroje, ze kterých může sociální pracovník čerpat podporu. Veškeré
informace o připravovaných akcích naleznete jako vždy na facebookových
stránkách projektu www.facebook.com/budmeprofi  nebo na webových stránkách
projektu http://www.budmeprofi.cz/.

http://www.facebook.com/budmeprofi
http://www.budmeprofi.cz/
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MAPA (DATABÁZE)  SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
Pomozte vytvořit dostupnou síť kontaktů pro všechny!

Jednou  z  důležitých  aktivit, která se již  nyní  stává  realitou,  je  vytvoření sítě
a jedné komplexní platformy, kde se budou sociální pracovníci propojovat.
Prostor zde bude i pro pracovníky v sociálních službách. Díky Databázi
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se můžete registrovat
do Mapy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (dále jen
Mapa).

Náš systém doposud ukládá poskytovatelům sociálních služeb (dle zákona č.
108/2006 Sb.,  o  sociálních   službách),   povinnost  poskytovat  služby  pouze
na základě registrace. To znamená, že odborná i laická veřejnost má možnost
dohledat si konkrétní sociální službu. Odkaz na registr poskytovatelů sociálních
služeb naleznete ZDE. 

V tuto chvíli máme tedy dostupný registr sociálních služeb. Nicméně z terénu zní
potřeba dohledat sociální pracovníky, nejen v sociálních službách, ale i v dalších
systémech. Ačkoliv  se  nejedná  v  případě  Databáze  o  povinnost,  považujeme
za  přínosné,  aby  se  sami  pracovníci  zapojili  do  budování  této  sítě
odborníků a  informace  o  jejich  kapacitě  pomoci  se  tak  dostala  blíže  nejen
k odborné ale i laické veřejnosti.

Primárním cílem registrace do Databáze je tedy vytvořit Mapu sociálních
pracovníků  a  pracovníků   v  sociálních   službách   v  rámci  České  republiky
a prezentovat o nich profesní a geografické informace. Veškeré informace, které
budou v Databázi dostupné, jsou již nyní dostupné veřejně, nejsou však vedené
komplexně  na  jedné  platformě  pro  snadné  vyhledávání  konkrétních  osob
pro konkrétní cílovou skupinu ve vašem regionu. Tuto aktivitu Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) poskytuje zcela na dobrovolné bázi
a bezplatně.

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=3DF20CEDF1B7621DD74F6BA88C6EE6A5.node1?SUBSESSION_ID=1627582972448_1


www.budmeprofi.cz STRÁNKA | 11

Jak to bude fungovat prakticky?

Jako sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách vyplníte
jednoduchý formulář pro registraci do Databáze. Databáze a Mapa, která je její
součástí, má primárně pomoci vašim kolegům a potenciálním klientům vyhledat
vás. Veřejnost má možnost v Databázi vyhledávat podle typu organizace a místa.
Tato funkce má dvojí efekt. Vaší organizaci pomůže se zviditelnit, dát o sobě
vědět a veřejnosti pomůže informovat se o nabídce dostupné pomoci.
Potenciál Databáze spočívá také v umožnění síťování sociálních pracovníků,
kterému projekt Profíci II několik let pomáhal a dařilo se mu to, neboť navázání
kontaktů, spolupráce mezi sociálními pracovníky na jednotlivých případech,
sdílení zkušeností a dobré praxe přináší řadu výhod.

Další využití pro praxi

Další  přidanou   hodnotou   registrace  do  Databáze  bude  možnost  zažádat si
o uznání odborné kvalifikace, jak pro sociálního pracovníka, tak pro pracovníka
v sociálních službách. Tato přidaná hodnota vychází ze skutečnosti, že pozice
sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách je v České republice
regulovaným povoláním. K jeho výkonu je potřeba splňovat zákonné podmínky,
které jsou uvedené v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

MPSV chce využít veškerých možných prostředků pro zkvalitnění výkonu
sociální práce v České republice, a proto i registrace do Databáze umožní
ministerstvu mít lepší přehled dostupnosti sociální práce v konkrétních
regionech. Díky statistickým údajům, které nám Databáze umožní získat,
můžeme informovat i další resorty, zvláště v případě financování výkonu
činnosti sociální práce.

Jednou z dalších funkcí Databáze je funkce s názvem podat inzerát, jehož
prostřednictvím můžete nabízet volná místa pro sociální pracovníky a pracovníky
v sociálních službách,  kteří  splňují  předpoklady  dle  zákona  č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
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Bezpečnost vašich dat

Databáze sociálních pracovníků je součástí Jednotného portálového řešení
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen JPŘ PSV). JPŘ PSV je
významným   informačním    systémem,    který    splňuje    přísné   požadavky
na  bezpečnost   podle   zákona   o   kybernetické   bezpečnosti,   nařízení  GDPR
a dalších legislativních předpisů.

Pro přihlašování uživatelů jsou využívány centrální služby eGovernmentu jako je
e-Identita nebo Informační systém datových schránek a uživatelé si mohou sami
zvolit prostředek, který pro přihlašování využívají.

Údaje v databázi sociálních pracovníků, které nejsou veřejné, jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům nebo pověřeným pracovníkům Ministerstva práce
a sociálních věcí, je tedy zajištěno, aby se k neveřejným údajům dostali výhradně
uživatelé, kteří k tomu mají oprávnění.

Databáze je spuštěna, a proto se neváhejte registrovat. Další informace jsou
dostupné  na   www.budmeprofi.cz,   včetně   průvodce  registrací   do   Databáze
a fungování této aplikace

ZDE.
 

Databáze je dostupná na stránkách MPSV pod odkazem Databáze sociálních
pracovníků (mpsv.cz)

 
ZDE.

 
V případě dotazů se obracejte na budmeprofi@mpsv.cz.

 

http://www.budmeprofi.cz/
http://www.budmeprofi.cz/databaze-sp/
https://www.mpsv.cz/web/cz/databaze-socialnich-pracovniku-a-pracovniku-v-socialnich-sluzbach-


www.budmeprofi.cz STRÁNKA | 13



ANALÝZA SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

 

Jaké jsou postoje a hodnocení k formě vzdělávání „účast v kurzech                
s akreditovaným programem“ (deskripce postojů a hodnocení)
Jaké jsou vzdělávací potřeby sociálních pracovníků v oblasti dalšího
vzdělávání (analýza potřeb)

V rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce
II se aktuálně vyhodnocuje výzkum zaměřený na analýzu systému dalšího
vzdělávání sociálních pracovníků. 

Systém dalšího vzdělávání sociálních pracovníků v ČR patří k tématům, která si
zaslouží zvláštní pozornost. Nároky kladené na profesi sociálního pracovníka
jsou  značné   a   práce   v  měnícím   se   prostředí   a  světě  vyžaduje  neustále
a systematicky obnovovat, upevňovat a rozvíjet celou řadu kompetencí,
dovedností a znalostí sociálních pracovníků a pracovnic. Nastavení systému
vzdělávání má klíčový vliv na jejich výkon v praxi a tím i na kvalitu služeb,
kterou poskytují svým klientům či klientkám. Systém dalšího vzdělávání má
spočívat ve vytvoření návodů, jak v daných situacích jednat, zajišťovat
teoretickou  i   praktickou   přípravu,   rozšiřovat   široké   spektrum  kompetencí
a motivovat k dalšímu učení se a rozvoji. 

Výzkum klade důraz na formu účasti v  kurzech  s  akreditovaným  programem.
O akreditaci vzdělávacích kurzů rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Přitom je důležité posílit motivaci sociálních pracovníků k celoživotnímu
vzdělávání. Stávající právní úprava vyžaduje od sociálních pracovníků spíše
formální účast na dalším vzdělávání, která je staví do pasivní pozice příjemce
vzdělávání nařízeného zaměstnavatelem. 

Cílem výzkumu bylo v rámci systému dalšího vzdělávání zjistit:
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ANALÝZA SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Jaké jsou nedostatky systému dalšího vzdělávání a představy o jeho
optimálním fungování na úrovni jeho aktérů, s důrazem na proces
akreditačního řízení vzdělávacích programů (procesní analýza akreditačního
řízení, analýza problémů a jejich příčin v systému)

Výstupy výzkumu jsou zpracovány tak, aby mohl být vytvořen návrh optimálního
stavu dalšího  vzdělávání,  který  bude  vycházet  z  potřeb  samotných pracovníků   
i    organizací,      s      důrazem       na       motivaci       sociálních      pracovníků
k celoživotnímu vzdělávání a s ohledem na povinnost zaměstnavatele umožnit
sociálním  pracovníkům  dostatečný  prostor  při  plnění   zákonných   povinností
v oblasti vzdělávání. 

Cílem analýzy bude tedy získat podklady pro takový návrh, který bude reflektovat
komplexnost systémového prostředí dalšího vzdělávání a umožní tak
koordinovaný rozvoj všech jeho součástí s odpovídající participací všech
zainteresovaných.
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NOVINKY Z ODDĚLENÍ  KONCEPCE SOCIÁLNÍ
PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
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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 na péči. 

Od dubna do června tohoto roku bylo podáno celkem 608 žádostí o akreditaci
vzdělávacího programu včetně rozšíření lektorského týmu.

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů je zveřejněn 
v informačním systému AKRIS na adrese:  

 
http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu

http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu
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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 byla koordinace a ověření metodické role MPSV k výkonu
činností sociální práce v obcích s přenesenou působností. Projekt dle
nejnovějších informací bude realizován po jeho prodloužení, do dubna roku
2022.

Projekt Systémová podpora sociální práce v obcích pokračoval v realizaci
plánovaných akcí. Aktivity i nadále probíhaly v on-line prostředí. Za účasti
věcného útvaru odboru MPSV se konaly ve všech oblastních kancelářích (Praha,
Olomouc a Hradec Králové) metodická školení a kazuistické semináře.
Tematicky byly zaměřené na výkon sociální práce v obcích, spolupráci a výměnu
informací s místními aktéry pomoci (Úřad práce ČR, poskytovatelé sociálních
služeb, atd.) a v posledním roce i na řešení dopadu epidemie Covid-19. I když
jsou tyto aktivity primárně zaměřené na zvyšování kompetencí sociálních
pracovníků a výměnu jejich zkušeností, byly koncipovány tak, aby měli účastníci
nejen přehled o aktuálních změnách, ale i dostatečný prostor na položení dotazů
a diskusi o nich. Účastníci hodnotili setkání velice pozitivně, neboť jim získané
informace usnadňují řešit problémy vyplývající z každodenní praxe nejen v době
epidemie.

Na konci měsíce března 2021 byla ukončena činnost oblastní kanceláře v Hradci
Králové a na konci dubna 2021 oblastních kanceláří v Praze a v Olomouci.
Zachována zůstala kancelář na národní úrovni v Praze, která bude v následujících
měsících zajišťovat realizaci klíčové aktivity Pilotního ověření vzdělávacího
programu   pro    sociální    pracovníky,    připravovat    závěrečnou    konferenci
a finalizovat a kompletovat projektové výstupy.
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Aktuální činnosti v projektu Systémová podpora sociální

práce v obcích

V souvislosti s přípravou klíčové aktivity Pilotní ověření vzdělávacího programu
pro sociální pracovníky na obecních úřadech aktuálně nyní probíhá vyhodnocení
výzvy na výběr dodavatele. Její realizaci očekáváme v podzimních měsících.
Celková kapacita počtu účastníků vzdělávacího programu je 160 osob s tím, že
školení budou probíhat v 8 bězích po 20 osobách. Primárně je vzdělávání určené
pro sociální pracovníky obecních úřadu, zúčastnit se budou moci i sociální
pracovníci krajských úřadů a úřadů práce.

Aktuálně byl vybrán dodavatel pro tisk a distribuci publikace Příručka praxe
sociální  práce,  která  je  výběrem  praktických  poznatků  z  realizace  projektu
a současně je její snahou přispět k diskuzi o činnosti sociální práce v obcích.
Příručka se věnuje tématům, jakými jsou například sociální šetření, depistáž,
interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce, optimální počet pracovníků
obecních  úřadů   a   kumulace   funkcí  sociálního  pracovníka.  Její  součástí  je
i ověření Modelového návrhu typových pozic, které probíhalo v rámci realizace
projektové aktivity a výstupy z činnosti pracovní skupiny, která se zabývala
přípravou podkladů pro standardizaci sociální práce ve veřejné správě. Publikace
bude distribuována na kontaktní místa obecních a krajských úřadů, úřadů práce,
vysokých škol a na další místa povinné distribuce. Její tisk a distribuci
očekáváme v průběhu letních měsíců 2021.
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Projekt Vzdělávání PSS nejprve podrobně zmapoval situaci v oblasti
kvalifikačního a dalšího vzdělávání. Na základě získaných znalostí vznikl návrh
nového systému vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách. Cílem návrhu
je, aby vzdělávání vycházelo z potřeb praxe a poskytlo široké možnosti směrem
k  profesionalizaci   jak   samotných   pracovníků   v  sociálních  službách,   tak
i k profesionalizaci povolání jako takového. S tím souvisí i zvýšení prestiže
tohoto povolání.

V souladu s naplánovanými aktivitami projektu bylo během února až dubna
realizováno13 online diskuzí. Tyto diskuze se uskutečnily – v rámci diseminace
projektových výstupů – se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a dalších
zainteresovaných subjektů. Na každém setkání byla představena kompletní
podoba návrhu kvalifikačního kurzu a změn v dalším vzdělávání a byla
diskutována využitelnost návrhu v praxi. I přesto, že se objevily některé drobné
připomínky, které budou zapracovány do finální verze  návrhu,  můžeme  říci,
že obecně je návrh mezi odbornou veřejností přijímán pozitivně.  

Následně byla během května a června 2021 dokončena realizace pilotáže
vybrané části návrhu dvousložkového kvalifikačního kurzu. Akce byla
koncipována jako jeden ukázkový den z celkového rozsahu Specializačního
kvalifikačního kurzu.
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Projekt vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Aktuálně – co se děje v projektU



www.budmeprofi.cz

V průběhu  května  byly  realizovány  on-line  kurzy  všech  čtyř  modulů.
Povedlo se zapojit pracovnice a pracovníky v sociálních službách z celé šíře
cílových skupin, s nimiž sociální služby pracují. Devětkrát se k realizaci
připojili účastníci  z  různých  koutů  republiky  a  z  různých  druhů  služeb,
aby absolvovali jeden ukázkový celodenní osmihodinový kurz. Jakkoliv vypadá
osm hodin u počítače nepředstavitelně, všichni účastníci toto penzum hodin
vydrželi, zapojovali se a s obsahem kurzu byli spokojení. 

Vzhledem k tomu, že pilotované akce jsou postaveny především 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, jsme
velmi rádi, že se v červnu povedlo uskutečnit ještě některé akce opět prezenční
formou, a to v Brně, Plzni, Chomutově a Českém Těšíně. V rámci pilotáže bylo
proškoleno téměř 200 osob.

Během léta budou postupně dokončovány všechny klíčové aktivity projektu. 

Všechny dosavadní projektové výstupy naleznete zde.
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Projekt vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Aktuálně – co se děje v projektu

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


IX .  MEZIKRAJSKÉ SETKÁNÍ  METODIKŮ 
SOCIÁLNÍ  PRÁCE

www.budmeprofi.cz

Ve dnech 15. – 16. 6. 2021 proběhlo mezikrajské setkání metodiků sociální práce
v Telči, který pořádal krajsky úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí v rámci
projektu „Aplikace inovativních postupů v  rámci  sociální  ochrany  a  prevence
v Kraji Vysočina“

Na  mezikrajský  workshop  byli  mimo  jiné  přizváni  zástupci  z  Ministerstva
práce a sociálních věcí a MPSV a Kanceláře veřejného ochránce práv. Společně
jsme tedy debatovali nad aktualitami z oddělení jako např. o  pracovní  skupině ke
Standardizovanému záznamu sociálního pracovníka, dále o projektových
aktivitách  a  změnách  v  uznávání  kvalifikace  SP  a  PSS.  Kladen  byl  důraz
na informace spojené se změnami v  průběhu akreditačního řízení.
 
Program byl dále nabitý o  informace  o  vývoji  v  oblasti  nepojistných
sociálních a rodinných dávek. Vystoupení se zhostily i zástupkyně z kanceláře
Veřejného ochránce práv. Jako další  témata  můžeme  vzpomenout  např.  práce
se standardizovaným záznamem sociálního pracovníka; zkušenosti s aplikací
standardů sociální práce; byla představena Analýza klientely sociálních
pracovníků na obcích v Kraji Vysočina s akcentem na dlouhodobé klienty;
inspirativní  poznatky  z realizace  projektu „Tvorba sociálně  zdravotního pomezí
v kraji Vysočina“; Spolupráce sociálních kurátorů s Vězeňskou službou ČR;
nastavení  spolupráce  bytového  odboru se  sociálními  pracovníky  obce  při
snaze o udržení bydlení; praxe sociálních odborů obecních úřadů při řešení
problematiky sociálních pohřbů v době pandemie a další.
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PRACOVNÍ  SKUPINA STANDARDIZOVANÉHO
ZÁZNAMU SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA (SZSP)

Počátkem roku byla sestavena pracovní skupina ke Standardizovanému záznamu
sociálního   pracovníka   ve   spolupráci  s  Generálním   ředitelstvím   úřadu
práce a  Ministerstvem  práce  a  sociálních věcí ČR. S postupem času a vývojem  
ve skupině byli do skupiny přizváni vybraní zástupci z krajů a obcí, kteří se
záznamem aktivně pracují.

Cílem pracovní skupiny je diskutovat vyplňování standardizovaného záznamu
sociálních pracovníků a jeho využití, s návazností na nastavení metodického
vedení záznamu pro SP na ÚP ČR a OU. Dále nastavení efektivního sbírání
statistických dat pro další analýzu výkonu činností sociální práce a zefektivnění
procesů pomoci ve prospěch klientů.

BREXIT

Krajské úřady, ale i sociální pracovníci obecních úřadů mají navázanou spolupráci
s organizací Romodrom, o.p.s., která poskytuje pomoc tzv. navrátilcům,  kterých
se  přímo  dotýká  situace  brexitu. V  současné  době  se jedná o jednotky případů
s předpokladem nárůstu jednotlivých případů. 
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MPSV ve spolupráci s organizací Prague Pride

vydává publikaci
s názvem Specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou
rozmanitost, jedná se o druhou publikaci, která vznikla v rámci této spolupráce      
a která se týká komunity LGBT+ a sociální práce.

 

MPSV jako každoročně udělilo záštitu nad

konferencí Hradecké dny sociální práce,
která  přichází   pro   tento   rok  s   podtitulem  Politické,  ekonomické,  sociální
a technologické výzvy pro sociální práci. Jedná se o akci, která spojuje
akademické prostředí s praktickými zkušenostmi sociálních pracovníků.
Konference proběhne online 23. 9. 2021 a přihlásit se můžete ZDE

 

MPSV připravuje pracovní skupinu na téma

Case management na úrovni obcí,
která se bude zaobírat možnostmi, požadavky a dobrou praxí v oblasti case
managementu. Uvítáme vaše osobní sdělení či zkušenosti s case managementem
v rámci obecního úřadu, vaše podněty můžete zasílat na sarka.tovt@mpsv.cz. 

 

Mezi MPSV a GŘ ÚP ČR probíhá pravidelné

týdenní setkání, 
zaměřené na výměnu zkušeností s výkonem činností sociální práce. Jednotlivé
poznatky a aktuality jsou rovněž předávány do území. 

 
 

 

https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/veda-a-vyzkum/konference/hradecke-dny-socialni-prace-2021/prihlaska
mailto:sarka.tovt@mpsv.cz
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Podělte se, prosím, s námi o své zkušenosti v tomto dotazníkovém šetření.
Dotazník soustředí pozornost na Vaše profesní zkušenosti, postoje, pocity.
Obsahuje různé druhy otázek. Celkově jich je cca 47, někde pouze zaškrtáváte, co
o Vás platí, jinde píšete slovní odpovědi. Vyplnění trvá průměrně 30 minut.
Udělejte si pohodlí a věnujte otázkám přiměřený čas (některé jsou na rychlost,
některé na zamyšlení). Neexistují správné nebo špatné odpovědi, popisujete svoji
zkušenost, proto odpovídejte podle svého nejlepšího svědomí. Při vyplňování se
prosím řiďte instrukcemi, které jsou uvedeny u každé otázky.

Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti k vyplňování, neváhejte nás
kontaktovat na adrese zuzana.truhlarova@uhk.cz.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ,  JAK SE SOCIÁLNÍM
PRACOVNÍKŮM ŽIJE  V SOUČASNOSTI

Pedagogická  fakulta  Univerzity  Hradec  Králové  realizuje  pro  Ministerstvo
práce a sociálních věcí výzkumné šetření „Sociální pracovníci v pokovidovém
čase (ZMĚPRO-SP 2021)“ zabývající se Vašimi profesními zkušenostmi z období
pandemie a jejich souvislostmi pro výkon profese sociální práce. 
 

Cílem šetření je získat přehled o aktuálním profesním sebepojetí sociálních
pracovníků, a to ve všech krajích ČR. Šetření má přinést aktuální poznatky těchto
odborníků v kontextu změn způsobených situací pandemie Covid-19. Výstupy
výzkumu, které budou vycházet z potřeb sociálních pracovníků, budou
zpracovány tak, aby mohly být použity MPSV pro návrhy úprav v oblasti
sebepéče a péče o zaměstnance v sociální oblasti.

mailto:zuzana.truhlarova@uhk.cz
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Dotazník prosím vyplňte na tomto odkazu:
https://covidschooling.limesurvey.net/965111?lang=cs 

Velmi upřímně Vám DĚKUJEME za čas, který věnujete vyplnění dotazníku,
vážíme si toho. Vaše zkušenosti a názory pro nás budou cenné, a především
děkujeme za čas, který věnujete své práci jako sociální pracovníci. 

S úctou výzkumný tým:

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
doc. PhDr. Jana M. Havigerová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec
Králové)
Ing. Stanislav Michek, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ,  JAK SE SOCIÁLNÍM
PRACOVNÍKŮM ŽIJE  V SOUČASNOSTI

https://covidschooling.limesurvey.net/965111?lang=cs
https://covidschooling.limesurvey.net/965111?lang=cs
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POMOC MPSV PRO L IDI  V  OBCÍCH ZASAŽENÝCH
TORNÁDEM

 
 
 
 

Ničivé tornádo způsobilo na jižní Moravě a na severu Čech nedozírné škody.
Lidé nepřišli jen o vlastní majetek. Vzhledem k tomu, že tyto události přímo či
nepřímo zasáhly i zaměstnavatele, přichází MPSV s cíleným programem
Tornádo. V rámci něj budou zasaženým zaměstnavatelům kryty mzdové náklady
po nezbytně nutnou dobu tedy od 25.6. do 31.7.2021

Cílený program Tornádo

Výkon sociální práce ve veřejné správě

Ministerstvo práce a sociálních věcí je v pravidelném spojení se sociálními
pracovníky  sociálních   odborů   Krajského   úřadu   Jihomoravského  kraje
a Ústeckého kraje, nabízí podporu, zprostředkování informací a pomoci
sociálním pracovníkům z ORP Hodonín a Břeclav a z ORP Podbořany.

Na  území  Jihomoravského  kraje  všichni  sociální  pracovníci  ORP  Břeclav
a Hodonín působí v terénu a mapují potřeby občanů, mimo jiné i zajištění
psychologické a psychoterapeutické pomoci. Spolupracují s ÚP ve věci
vyřizování dávek, doplňují terénní tým o zástupce matriky pro vyřizování nových
dokladů. Zjištěné potřeby průběžně uspokojují ze zásob materiální pomoci, která
je obrovská. Podílí se na jejím třídění, kde jsou zapojeni skauti, ale je také
využívána práce vězňů. 



Koordinace práce dobrovolníků byla pro postižené obce rozdělena:

Diecézní charita Brno – Mikulčice, Hodonín – Pánov
Adra – Moravská Nová ves
ČČK – Lužice
Diakonie ČCE – Hrušky

V ORP Hodonín jsou zapojeni všichni pracovníci, tj. celkem 20 sociálních
pracovníků (sociální práce, SPOD, kurátor), střídají se, aby byla zachována
běžná činnost  SPOD,  v maximální  míře  se  však  všichni  zapojují  do  pomoci
v postižených obcích - zejména mapování potřeb a pomoc konkrétním rodinám.
Vedoucí odboru a vedoucí oddělení se střídají na krizovém štábu, od 7.00        
 do 22.00 hodin každý den.

Do sociální práce, kterou zajišťuje odbor sociálních věcí MěÚ Břeclav, je
zapojen celý odbor, tj. cca 21 osob. Jsou zapojeni pracovníci úseku sociální
práce i OSPOD (péče i kurátoři pro děti a mládež) a také pracovníci projektu
města Břeclav. Každý den vyjíždí do těchto obcí 4 pracovníci. Další osoby jsou
zapojeny do prací na skladu materiální pomoci v Břeclavi a pracují na dvě směny
(2 ráno a 2 odpoledne.) Ti, kteří zůstávají na pracovištích se věnují koordinaci
činností v souvislosti s touto živelnou pohromou, evidováním velmi rozsáhlé
nabídky pomoci a podle potřeb lidí v terénu pak zprostředkování uspokojení
jejich potřeb (bydlení, tábory pro děti, psychologická pomoc a jiné). K tomu
samozřejmě zajišťují výkon každé jedné agendy odboru sociálních věcí.

Pokud se objeví nějaký problém, je okamžitě řešen.

Na území Ústeckého kraje funguje Panel humanitárních organizací Ústeckého
kraje, jehož předseda je členem krajského krizového štábu. Sociální pracovníci
ORP Podbořany působí v terénu a mapují  potřeby  občanů z  hlediska materiální  
a  finanční  pomoci,  funguje  vzájemná  spolupráce   a    koordinace s úřadem
práce    a     sociálními      službami,     je      zajištěna      krizová      intervence
a psychologická pomoc.

Koordinaci práce dobrovolníků pro postižené obce zajišťuje Člověk v tísni.

Aktualizované informace k cílenému programu „Tornádo” naleznete ZDE
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https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-tornado#Program%20Torn%C3%A1do
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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! 

 
budmeprofi@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
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