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Sociální práce 



Globální definice sociální práce schválena Valným shromážděním IFSW 

(Mezinárodní federace sociálních pracovníků) v červenci 2014 v 

Melbourne 

• Sociální práce je na praxi založená profese a akademická 
disciplína, která podporuje sociální změnu a rozvoj, sociální 
soudržnost a posílení a osvobození lidí. Pro sociální práci jsou 
zásadní principy sociální spravedlnosti, lidských práv, kolektivní 
zodpovědnosti a respektu k rozmanitosti podpořeno teoriemi 
sociální práce, sociálních a humanitních věd a domorodých 
znalostí. Sociální práce zapojuje lidi a struktury do řešení 
problémů a zlepšování životní pohody.“  

• (Výše uvedená definice může být zesílena na národní a/nebo 
regionální úrovni.)   

 



Sociální práce na obecním úřadě 

• 1.1.2007 vstoupil v účinnost zákon o sociálních službách, 

který řeší pomoc, ochranu a podporu fyzických osob 

v nepříznivé sociální situaci a ukotvil činnosti sociální 

práce sociálních pracovníků. 

• Základním cílem sociální práce sociálního pracovníka při 
obecním úřadě je zajištění, respektive podpora „sociálního 
fungování“ klienta (jednotlivce, skupiny, komunity, prostředí) 
v životě obce.  

 



• Odbornou zejména terénní sociální prací sociální 

pracovníci zabraňují sociálnímu vyloučení osob a 

sociálním nepokojům, pomáhají potřebným osobám řešit 

jejich nepříznivou situaci a začlenit je zpět do většinové 

společnosti 

• Obec je povinna zajistit výkon sociální práce v přenesené 

působnosti v potřebné kvalitě a množství 

• Prioritou obcí je řešit nepříznivou sociální situaci osob 

• Novela zákona č. 108/2006 Sb. – nově stanovení 

kompetencí pověřených obecních úřadů  



Základní nástroje sociální práce  

na obecním úřadě 

• Komunitní plánování 

• Sociální služby 

• Sociální práce s klientem 

– Depistáž 

– Sociální šetření 

– Posouzení životní situace 

– Individuální plánování 

– Případové konference 

 



Dotace  na výkon sociální práce v přenesené působnosti 

 Příspěvek na výkon sociální práce poskytuje MPSV od roku 
2015 s cílem podpořit výkon sociální práce finančními 
prostředky, které jsou přidělovány nad rámec příspěvku 
Ministerstva vnitra na výkon činností v přenesené působnosti 

 Účelová vázanost a metodické vymezení zajišťuje, že finance 
získané prostřednictvím této dotace budou skutečně využity na 
podporu a rozvoj sociální práce v obci 

 Alokace na dotační titul v roce 2017 je 400 mil. Kč. Finanční 
prostředky zajistí příspěvek na práci 1464 sociálních 
pracovníků, je požadováno úhrnem navýšení na 1607 
sociálních pracovníků. 
 

 Žádost o dotaci 2017 si z celkového počtu 424 oprávněných 
subjektů (krajů, ORP a POU) v roce 2017 nepodalo pouze 28 
obcí s pověřeným obecním úřadem. 

 





Velká systémová novela  

zákona o sociálních službách 



Velká systémová novela 
Podzim 2016 – leden 2017 – vnější připomínkové řízení 

• 29. 3. 2016 schváleno vládou 

• Zaevidováno v poslanecké sněmovně, 1. čtení – 17. 5. 2017 

• Dostupné na webu PSP: Sněmovní tisk 1081 

• Nyní – 2. čtení – projednávání ve výborech 

 

Základní cíle a idea novely 

 Definování východiska pro poskytování sociálních služeb – nepříznivá sociální 
situace; 

 Ochrana práv a zdraví klientů 

 Spravovat síť sociálních služeb – transparentně, zákaz diskriminace, rovné 
zacházení a přiměřenost + mandatorní výdaj – dotace na síť 

 zpřehlednění, zjednodušení systému sociálních služeb, výrazné snížení 
administrativy; 

 

 

 



Nejdůležitější změny v kontextu 

tématu konference 



Změna druhologie 
 

• Nepříznivá sociální situace 

– Závislost na návykových látkách a nelátkové závislosti 

• Domov se zvláštním režimem – domov sociální péče – vyčlenění lůžek pro - 
Závislost na návykových látkách a nelátkové závislosti (NSS) 

• Kontaktní centra – nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě 
terénní služby osobám ohrožených závislostí na návykových látkách a 
nelátkovými závislostmi. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních 
rizik spojených se zneužíváním návykových látek, s hazardním hraním a s 
dalšími závislostními poruchy. 

– Poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a materiální pomoci 

• To samé i terénní programy – rozšíření na nelátkové závislosti a nová činnost 
PMP a rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení 
schopností a dovedností v přirozeném sociálním prostředí 

 

 



Zvýšení příspěvku na péči ve IV.st. 

- cílem je zrovnoprávnit postavení osob, užívajících terénní a 
ambulantní sociální služby nebo kterým je zajišťována pomoc, 
podpora a péči neformálně, s osobami se stejným stupněm 
závislosti, které využívají pobytové služby sociální péče a mají 
garantovánu ochranu příjmu a veškeré základní činnosti 
naplňující nejen základní životní potřeby v rámci regulované 
maximální výše úhrady 

- částka se zvyšuje o 6 000 Kč ze stávajících 13 200 Kč na částku 
19 200 Kč (zvýšení je navrhováno pro děti i osoby starší 18 let) 

 



Sociální práce 

- Pro upřesnění se § 1 doplňuje o výkon činností sociální práce, 
včetně upřesnění tohoto výkonu ve veřejné správě. 

 

Pověřený obecní úřad (POU) 

- Nově je navržen § 91d) činnosti sociální práce vykonávané 
prostřednictvím sociálního pracovníka  na pověřených 
obecních úřadech (viz přesun ustanovení z zák. HN) 

 



ORP 

- § 93 doplnění povinnosti výkonu činností sociální práce 
prostřednictvím sociálního pracovníka o provádění 
depistážní činnosti, sociálního šetření a poskytování sociální 
poradenství  

- Prostřednictvím sociálního pracovníka – sociálního kurátora 
provádí depistážní činnost, poskytuje sociální poradenství a 
zprostředkuje poskytování soc. služeb….. (§ 93 písm. b) – 
osoba bez přístřeší 

- Povinnost ze strany zaměstnavatele vedoucímu pracovníkovi, 
který není zařazen jako sociální pracovník, ale jeho činnost je 
řízení, organizování a kontrola jejich činností (dle § 91, 92, 
93), je zabezpečit za každý kalendářní rok minimálně 12 
hodin dalšího vzdělávání. 



Sociální pracovník § 109 

• Doplňuje se: „podle konkrétní situace používá 
metody a postupy sociální práce, vyhodnocuje 
situace, spolupracuje s dalšími aktéry v sociální 
oblasti za účelem řešení nepříznivé sociální 
situace, spolupracuje s příslušnými institucemi, 
zprostředkovává poskytování sociálních služeb 
a další pomoci“  



Nové oblasti kvality 

V současném pojetí – 15 standardů kvality a 49 kritérií 

Nově - 5 standardů kvality a 17 kritérií  

1. Garance služby  

2. Proces poskytování služby 

3. Lidskoprávní oblast 

4. Vedení dokumentace 

5. Oblast podpory osoby, které je poskytována sociální 
služba, ve využívání dalších veřejných služeb 
(„spolupráce“)  



Doporučený postup č.  3/2017 k upřesnění přístupu harm reduction v rámci 
sociálních služeb kontaktní centra a terénní programy (účinnost 7/2017) 

• Výměna injekčních stříkaček a dalšího materiálu pro bezpečnější užívání 
• Spadá do základních činností sociální služby. Jedná se o uznatelný náklad. 
• Sběr a shromažďování použitého aplikačního materiálu od klientů a jeho bezpečná likvidace   
• Spadá do základních činností sociální služby. Jedná se o uznatelný náklad. 
• Edukace v oblasti harm reduction 
• Spadá do základních činností sociální služby, pokud je myšleno ve smyslu „poskytování sociálního poradenství 

a informací za účelem prevence nebo eliminace nepříznivé sociální situace a doporučení vedoucích ke změně 
postojů a následné změny v rizikovém chování klientů“. Jedná se o uznatelný náklad. 

• Testování na infekční nemoci 
• Nespadá do základních činností sociální služby, Činnost nepatří mezi uznatelné náklady – zdravotnický 

pracovník 
• Poskytnutí podmínek a souvisejících informací v souvislosti s orientačním screeningovým „autotestem“ na 

infekční nemoci 
• Spadá do základních činností sociální služby. 
• Jedná se o činnosti, které může vykonávat sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a další 

odborný pracovník ( podle §115, odstv. 1), písm. e)). Adiktolog může být považován za dalšího odborného 
pracovníka, což musí být zaznamenáno v popisu personálního zajištění, pro účely registrace apod. 

• Zdravotnický materiál 
• Jedná se např. o injekční stříkačky, desinfekce, testy na infekční nemoci, těhotenské testy. 
• Patří mezi uznatelné náklady. (v položce jiné spotřebované nákupy – harm reduction materiál). 

 



Děkuji za pozornost 

 
jan.vrbicky@mpsv.cz  
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