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HLAVNÍ TÉMATA
Projekt Systémová podpora sociální práce v obcích
 Zaměření projektu

 Cíle a aktivity systémového projektu
 Hlavní výstupy

 Obce – výzva, alokace, klíčové aktivity
 Přehled zapojených obcí a oblastní kanceláře

 Spolupráce MPSV a obcí
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PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA
SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBCÍCH
 V rámci prioritní osy OPZ: 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou byla vyhlášena samostatná výzva
03_15_017 pro systémové projekty realizované MPSV
a ÚMPOD s celkovou alokací 980 mil. Kč
 Projekt Systémová podpora sociální práce v obcích
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003527
 Celkové způsobilé náklady jsou 44 588 760 Kč

 Doba realizace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019
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PROBLÉM, KTERÝ PROJEKT ŘEŠÍ

 1. Potřebnost konkrétnější specifikace pracovní náplně
a rozsahu úvazků sociálních pracovníků v obcích,
s důrazem na preventivní aktivity, práci v terénu a
multidisciplinární spolupráci
 2. Nevyjasněnost a nejednotnost cílů sociální práce na základě rozdílných očekávání vedení obecních úřadů
a cílů soc. práce tak, jak je chápou sami sociální
pracovníci
 3. Projekt má identifikovat a ověřit metodickou roli
MPSV ve vztahu k výkonu sociální práce v přenesené
působnosti obcí.
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PŘÍČINA PROBLÉMU

 Po reformě v roce 2011 se přestaly administrovat
sociální dávky na obecních úřadech.
 Velká část původních pracovníků přešla na Úřad práce
 Od té doby se značně roztříštila praxe a faktický rozsah
sociální práce v obcích.
 Nedostatečné personální kapacity a kumulace více
pozic u sociálních pracovníků v obcích limitují objem
jejich práce zejména v klientské oblasti (např. podíl
preventivních aktivit včetně depistážní činnosti.
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CÍLE PROJEKTU

 Hlavním cílem projektu je identifikace, koordinace a
ověření v praxi metodické role MPSV v rámci výkonu
sociální práce ve státní správě v přenesené působnosti
obcemi.
 Projekt se zaměří zejména na identifikaci i ověřování
optimálního modelu poskytování soc. práce obcemi,
 Cílem je upřesnění role sociálního pracovníka v obcích
a posílení rozsahu činností i ucelenost náplně práce
 Ověření typových pozic terénní a případový sociální
pracovník na obci
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CÍLE PROJEKTU

 Zmapování aktuálních vzdělávacích potřeb sociálních
pracovníků obcí
 Vytvoření vzdělávacího programu a jeho následné
pilotní ověření.

 Identifikace kritérií a obsahové náplně pro stanovení
minimálního standardu sociální práce v obci, a to na
základě poznatků o aktuální praxi, zmapovaných limitů
legislativní i nelegislativní povahy a potřebnosti.
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CÍLE PROJEKTU

 Rok 2015 byl prvním rokem aplikace dotačního titulu
(příspěvku) na výkon sociální práce (vyjma sociálněprávní ochrany dětí) v přenesené působnosti.
 Projekt pomůže specifikovat činnosti, na které a za
jakých podmínek bude dotace poskytována v dalších
letech.
 Přispěje i k aktualizaci stanovení optimálního počtu soc.
pracovníků v obcích.
 MPSV na výstupy naváže při nastavování schémat
financování soc. práce v obcích i odpovídajícího
legislativního prostředí a metodické činnosti.
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KLÍČOVÉ AKTIVITY SYSTÉMOVÉHO
PROJEKTU
 KA01 - Řízení a administrace projektu

 KA02 - Identifikace, koordinace a ověření metodické
role MPSV
 KA03 - Spolupráce MPSV a obcí
 KA04 - Identifikace vzdělávacích potřeb sociálních
pracovníků
 KA05 - Evaluace
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HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU

 Příručka praxe sociální práce v obci

 Podklad pro stanovení minimálního standardu sociální
práce v obci
 Modelový návrh typových pozic sociálních pracovníků
obcí
 Modelový návrh vzdělávacího programu pro sociální
pracovníky obcí
 Zpravodaj sociální práce v obci
 Závěrečná hodnotící zpráva projektu
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PŘÍRUČKA PRAXE SOCIÁLNÍ PRÁCE
V OBCI
 Hlavní souhrnný výstup projektu
 Metodická doporučení pro sociální práci v přenesené působnosti Individuální práce s klienty, Multidisciplinární spolupráce, Kazuistiky
 Příklady dobré praxe
 Podněty pro legislativní změny

 Mezinárodní zkušenosti „Jak to chodí u sousedů“ s návrhy
implementace v podmínkách ČR
 Aktuální vzdělávací potřeby sociálních pracovníků ve veřejné
správě
 Nejzajímavější články ze Zpravodaje
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ZPRAVODAJ SOCIÁLNÍ PRÁCE
 Celkem 7 vydání, průběžné periodikum zaměřené
na aktuální zvolené téma
 Články od obcí - Představení zapojených obcí
do projektu, Příklady dobré praxe, Typové řešení
případů a Popis fungování multidisciplinárního týmu
 Články od odborníků na aktuální témata
 Sdělení MPSV - Metodická doporučení, instrukce a
novinky v legislativě

 Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků a supervize
 Právní rozbory
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PILOTNÍ OVĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
 Na základě identifikace vzdělávacích potřeb, hodnocení
individuálních vzdělávacích plánů a hodnocení
absolvovaných vzdělávacích kurzů SP dojde k navržení
vzdělávacího programu
 Vzdělávací program bude určen sociálním pracovníkům
z veřejné správy (OÚ, KÚ, ÚP)
 Pilotní ověření proběhne
dodavatelskou firmou

v

polovině

roku

2019
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ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
 Realizace 4 zahraničních cest s tematickým zaměřením
“Jak to chodí u sousedů” (Slovensko, Německo, Polsko,
Rakousko)
 Cílem zahraničních cest bude zejména získání
praktických zkušeností přenositelných do ČR, výměna
zkušeností, identifikace možných témat relevantních pro
sociální práci pro navázání další spolupráce
 Říjen 2017 - Slovensko
 Leden 2018 –Německo
 Červen 2018 – Rakousko
 Listopad 2018 - Polsko
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WORKSHOPY A ZÁVĚREČNÁ
KONFERENCE
 Obsahem
6 workshopů budou konkrétní odborná
témata s cílem podpory vzájemného předávání
informací, spolupráce a hledání řešení, dále též aktuální
informace o sociální práci v přenesené působnosti
obecního úřadu a novinky z aktuálního dění v oboru
sociální práce
 Akce určeny pro pracovníky obecních úřadů, ÚP a KÚ
 Na závěrečné konferenci budou prezentovány odborné
výstupy projektu, zejména témata, která budou
obsahem nově vytvořené příručky Praxe sociální práce
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WORKSHOPY A ZÁVĚREČNÁ
KONFERENCE
Témata připravovaných workshopů:

 Spolupráce SP obecních úřadů s Úřadem práce –
15.6.2017 Praha
 Sociální šetření – říjen 2017

 Dokumentace SP
 Multi a interdisciplinární spolupráce
 Sociální práce x opatrovnictví
Závěrečná konference - září 2019
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SPOLUPRÁCE MPSV A OBCÍ

 Systémový
projekt
MPSV
ze současné praxe na obcích

získává

podklady

 15 samostatných projektů obcí
 Obce rozděleny do tří územních oblastí:
1. Kladno, Litvínov, Lovosice, Most, Písek (Praha)
2. Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jilemnice,
Kolín (Hradec Králové)
3. Bučovice, Hodonín, Holešov,
Valašské Meziříčí (Olomouc)

Moravský

Beroun,
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METODICKÉ ŘÍZENÍ – OBLASTNÍ KANCELÁŘ
 Olomouc - Jeremenkova 1263/17

Metodička – Bc. Markéta Vychodilová
Právník – Mgr. Michal Novák
 Praha – Podskalská 19
Metodička – Mgr. Tereza Filipová
Právnička – PhDr. Mgr. Jana Koláčková

 Hradec Králové - Habrmanova 154/18
Metodička – Mgr. Eva Capicarová
Právník – pozice zatím neobsazena
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SPOLUPRÁCE MPSV A OBCÍ
 V rámci prioritní osy OPZ: 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou byla vyhlášena samostatná uzavřená výzva
03_16_128 s názvem Pilotní ověření koncepce MPSV
v oblasti sociální práce a sociálního bydlení
na úrovni obcí
 Doba realizace maximálně 24 měsíců od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2019
 Celková alokace výzvy 215 700 000 Kč
 Alokace Podpory typu A – Systémová podpora sociální
práce v obcích: 88 700 000 Kč
 Žadatel 5 % spoluúčast
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KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTŮ OBCÍ

 KA01 - Výkon sociální práce dle § 63 zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a dle § 92
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 KA02 - Součinnost sociálních pracovníků projektu se
stávajícími sociálními pracovníky úřadu i dalšími
pracovníky v rámci organizační struktury úřadu
 KA03 - Spolupráce s projektem Systémová podpora
sociální práce v obcích
 KA04 - Vzdělávání a supervize
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KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTŮ OBCÍ
Každá obec řeší vlastní specifické problémy na území:
 Zlepšení situace v sociálně vyloučených lokalitách
 Velký počet ubytoven a osob žijících v nestandardním
bydlení, s tím spojená problematika bezdomovectví
 Zlepšení dostupnosti sociální práce a sociálních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 Spolupráce s obcemi I. a II. typu na území celého ORP
 Zavedení nebo zlepšení multidisciplinární spolupráce
s ostatními zainteresovanými subjekty
 Posílení terénní sociální práce a případové práce
s klientem
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SPOLUPRÁCE S OBCEMI
 Ověření dvou typových pozic v praxi
 Účast na měsíčních poradách – předávání informací
 Články do Zpravodaje

 Aktivní účast na workshopech
 Zprávy ze 4 zahraničních cest
 Podklady k dokumentaci sociálního pracovníka
 Podklady k sociálnímu šetření
 Podklady ke vzdělávání a supervizím
 Podklady k efektivitě výkonu sociální práce
 Informace a podklady k evaluaci
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Děkujeme za pozornost
klara.holanova@mpsv.cz
eva.capicarova@mpsv.cz

