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 Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Konference v Brně: 

 Vývoj sociálních služeb ve srovnání 

se zahraničím  

 Historie a vývoj kvality sociálních 

služeb a zkušenosti ze zahraničí 

  



Základem sociálních služeb je solidarita 

• Solidaritu dnes rozeznáváme 

– Dobrovolnou 

• Spontánní 

• Organizovanou nestátními organizacemi  

– Povinnou organizovanou  

• Státem nebo vyššími veřejnými regionálními útvary  

• Obcemi  

– Povinně, uloženou státním aktem 

– Z vlastního rozhodnutí. 
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Pomoc službou patří k vyspělým civilizacím 

• Již Perikles v Athénách 

– Podporoval chudé svobodné povinnou redistribucí 

– Zaváděl veřejné práce pro nezaměstnané svobodné 

– Vybudoval ústav pro slepé svobodné občany. 

• S křesťanstvím se pomoc službou stává součástí 

monoteistické víry. 

• Kláštery podporovaly poutníky do Jeruzaléma od 2 

století na řeckém poloostrově, v Arménii a Gruzii 

• Od 4. století pozvolna i v ostatní Evropě (Konstantin I) 

• Od 8 století služby poskytují i muslimské mešity 

• Od 9. století křesťanská šlechta je povinná pečovat i o 

své nemocné a staré podané (Karel Veliký). 
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Role sociálních služeb v ČR je nesporná 

Vznikaly a vyvíjely se pozvolna podle společenské potřeby 

• V evropském civilizačním kontextu inspirovány 
křesťanství. První zprávy o zakládání útulků pro 
nemocné u nás z 9. století (Boleslav I). 

• Ve 14. století města nabízela tulákům i ambulantní 
služby (dobrovolná veřejná péče) a práceschopným 
veřejné práce (Praha). 

• V 16. století se zavedlo „domovské právo“ obyvatel na 
přístřeší a stravu v obci, kde se narodili (policejní 
opatření). 

• V 19. století se ze zákona sociální péče (včetně služeb) 
stává součástí povinností obcí (povinná veřejná péče). 
Podle domovského práva povinná strava a přístřeší.  



100 let sociální služby v ČR 

• Domovské právo zavedeno Ferdinandem 

v 16. století jako policejní opatření 

– Pastoušky na vesnicích 

– Ratejny na statcích a ve městech 

• Před 100 lety domovské právo se stává 

povinností obcí. Staví se moderní služby 

• Regulace sociálních služeb se přenáší na 

země   

• Zrušeno komunisty zákony v roce 1949 
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Historické kořeny současné regulace 

sociálních služeb na území ČR 

• Původně vznikaly zakládací listinou – např. 

Masarykovy domovy v Krči 

• Zákonem poprvé až v roce 1948 – zákonem o 

národním pojištění – jako služby zdravotnické 

povahy (invalidé) 

• Zrušeno komunisty zákony v roce 1956 

• Znovu zavedené zákonem z 1964 

• Reformované novelou zákona z roku 1990 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
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Zákon o sociálních službách, 2006 

• Zákon byl nesporně pokrokem 

• Dovršil jednu etapu vývoje sociálních 

služeb, nastolenou v roce 1990 liberalizací 

sociální péče  

• Nově: 
– Stanovil pravidla pro akreditaci sociální služby 

– Stanovil pravidla pro dohled nad kvalitou  

– Uznal práci v sociálních službách jako odborné 

zaměstnání 

– Požadoval celoživotní vzdělávání zaměstnanců 
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Nastal čas jej inovovat 

Co inovovat novelou nebo novým zákonem? 

• Systém zákona (etalon pro třídění) 

• Akreditace sociálních služeb 

• Financování sociálních služeb 

(spolufinancování kraji a obcemi) 

• Postavení sociálních pracovníků 

Inspirovat se zahraničím? 

Mechanické přenášení zkušeností je zrádné. 
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Sociální služby v současné Evropě 

Modely: 

• Liberální anglosaský welfare model – společenské 
komunitní péče  

• Středoevropský model – sociální pojištění kombinované s 
fakultativní obecní péčí 

• Středomořský model vzájemnosti s minimální veřejnou 
podporou 

• Skandinávská model institucionalizované sociální podpory 
a péče 

Kriteriálními znaky třídění je míra veřejné participace na  

• poskytování sociálních služeb a 

• jejich financování.  
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Anglosaský (liberální) 

• rozlišuje laické (spontánní) a profesionální sociální 
služby,  

• vyznačuje se minimální přímou účastí státu na provozu 
sociálních služeb a organizování sociální práce a to jak 
organizačně jako poskytovatel, tak finančně z veřejných 
zdrojů.  

• Stát se soustřeďuje na sociální prevenci.  

• Stát nicméně stráží profesionalitu výkonu předpisováním 
potřebného vzdělání sociálních pracovníků a 
licencováním poskytovatelů sociálních služeb.  

• Liberální model je typický pro anglosaské země (Anglii, 
Skotsko, Wales, Severní Irsko), a její bývalé državy 
(dominie), zejména Austrálie, Kanada a Nový Zéland, a 
také pro Irsko a USA.  
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Kontinentální (korporativní) 
• stát své sociální povinnosti přesouvá na 

zaměstnavatele, sociální pojišťovny a obce, tedy 
na korporace jak veřejnoprávní tak 
soukromoprávní.  

• Sociální pracovníci jsou nejčastěji zaměstnáni 
obcemi nebo soukromými korporacemi.  

• Řada služeb je hrazena ze sociálního pojištění, 
např. péče o dlouhodobě nemocné je hrazena 
ze sociálního pojištění a pokud nejsou pojištěni, 
pak obcemi.  

• Typickým představitelem tohoto přístupu je 
Německo, Lucembursko a Belgie, a vzdáleně i 
Francie a Itálie. 
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Skandinávský (institucionální) 

• sociální služby upraveny zákonem  

• péče o děti je upravena  zákonem  

• jsou tyto sociální služby v pravomoci obcí 

a jejich komisí. 

• Typické země:Švédsko, Norsko a Dánsko. 

• Ve Finsku se od konce 20.století 

prosazuje teorie od sociálního státu k 

sociální společnosti (občanská společnost 

má větší podíl na sociálních službách)  



Základní otázky pro sociální služby v Evropě 

• Patří sociální ochrana k základním úkolům státu? 

Jestliže ano, jak se jí stát může zhostit? 

• Jsou sociální služby důležitou součástí sociální ochrany? 

Jestliže ano, pak v jakém uspořádání? 

• Je Evropský sociální model validní i pro sociální služby? 

Jestliže ano, co to znamená pro jejich architekturu? 

• Evropě se akcentuje úsilí za sociální včlenění. Jakou roli 

při tom hrají sociální služby? 

• V současné Evropě se usiluje o zachování člověka 

v jeho přirozeném sociálním prostředí. Jaké parametry 

má tento proces? Jaké jsou limity bránicí 

deinstitucionalizaci? 
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Sociální služby mění charakter 

• Ve 20.století se v Evropě mění charakter 
sociálních služeb  
– od ošetřovatelské péče chudým invalidním v ústavech 

– k ambulantním službám sociálně potřebným v 
přirozeném prostředí.  

• Od péče o chudé k pomoci sociálně potřebným 

• Od péče k podpoře sociálního začleňování 

• Sociální práce se mění v praktickou 
profesi a vědecký obor, které podporují 
sociální změnu, sociální soudržnost, 
sociální práva a svobodu lidí 
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Globalizace je jen ekonomická,  

vyvolává sociální problémy 

• Bohaté země bohatnou, chudé země 

chudnou, ztrácí své přírodní bohatství. 

• I Brettonwoodské (měnové)  instituce 

uznávají potřebu sociální regulace 

globalizačních ekonomických procesů. 

• Soudobé ekonomické reformy vyvolávají 

nezaměstnanost a chudobu. 

• Výzva OSN k Miléniu (2000) a upřesněná 

v 2010 pro období do 2020. 
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Regulace sociálních služeb je nezbytná 

• Vztah poskytovatele a příjemce služby (klienta, pacienta, 

atd.) není ve své podstatě rovnoprávný, i když jej právo 

deklaruje jako rovný. Poskytovatel dominuje. 

• Moderní stát má povinnost chránit klienta proti případné 

zlovůli poskytovatele 

• Poskytování sociální služby musí být vnímáno jako 

odpovědnost poskytovatele vůči v podstatě 

bezbrannému klientovi, nikoliv jako právo 

PROTO: 

• Nezbytná profesionalita (nutná speciální autorizace) 

• Dozor nad výkonem (inspekce, dohled nad kvalitou) 

• Kontinuální inovace (celoživotní vzdělávání pracovníků) 



Poučení ze zahraničních zkušeností pro ČR 

• Tradicemi patříme do střední Evropy 

• Německé zkušenosti se sociálním 

pojištěním a jeho využití pro financování 

sociálních služeb 

• Anglosaské zkušenosti jsou inspirující, ale 

řešení vzniklo ve zcela jiném právním a 

sociálním prostředí 

• Zahraniční zkušenosti nelze mechanicky 

aplikovat v ČR  
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Brno, December, 2014 

Uniformity vs Flexibility  

in the Operation of Social Services 

 

 

State of Israel 
Ministry of Social Affairs and Services 

Division for Research, Planning and Training 

   



 
Yekoutiel (Couty) Sabah 

 
 Director, Senior Division for Research, Planning and 

Professional Training  
 

 

Dilemmas in the formulation of an 

unified classification of social problems 

 

 



The main challenge: 

 

How to continuously ensure the quality 

and effectiveness of  state–founded 

social services provided by a variety of 

organizations and social workers?  



The “usual” answers: 

 

• Rules and Procedures 

• Evidence-Based Practice 



“Flexiformity”:  

 

Uniformity and standardization  whenever 

possible and justifiable, 

 

Learning-Based Practice whenever necessary: 

Turning experience into expertise    

 



LBP efforts led by the Israeli  Ministry of 

Social Affairs 

• Promoting dialogue: Intra-organizational 

Learning Teams and Inter-organizational Virtual 

Communities of Practice 

•“Practice Wisdom” reification: Externalization of 

knowledge and practice based expertise 

• OOMPH - The Outcomes Initiative 

• Unified Classification of Social Problems 

• Licensing and tutoring: Regulation of the SW 

profession and OJT 



Unified Classification of Social Problems 

Much more than the standardization of administrative data  

 

• Area of action 

• Reliable data for policy-makers and managers 

• “Lingua franca” across organizations and hierarchy 

• Reliable assessment of clients needs 
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The Construction of a new  
Classification of Social 

Problems 
 

Antecedents, Dilemmas  and Principles 
 
 



American Journal of Sociology, 1923 







Principles: Content 

• Simple and reliable 

• Exhaustive  and mutually exclusive 

• Generic and locally specific 

• Broad and precise 

• For practitioners and managers and senior officials 

• To be used by professionals and to allow self-definition 

• Needs and Strengths 

• Individual and environment (family and community)  needs  

• Clients needs and clients characteristics 



Principles: Process 

• Relying on a variety of knowledge sources  

• Iterative dialogue and incessant process 

• Pre-tests  



Principles: Use 

• Glossary 

• Clustering 

• Training through implementation 

• Computerized collection of data as an integral part of 

case management 

 

 



The Israeli Example 

 

 

Individual Family Characteristics 

3 violence, abuse and neglect  

clusters: 

• Being abused/ neglected 

within the family  

• Being abused/ neglected 

outside the family 

• Offending a family member 

Poverty and exclusion Diagnosed physical, 

sensory, cognitive or 

mental disability 

 

Functional, personal & social 

barriers  

Relation difficulties 

within the family 

Special life conditions 
(such as holocaust survivor; 

primary care giver, Migrant 

worker) 

Risk behaviors, social 

marginality and delinquency 

Needs 

  



Financování  
sociálních služeb v ČR 

Mgr. et Ing. Matěj Lejsal 

PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA 



Náklady a struktura zdrojů systému 
sociálních služeb v ČR (2012) v % 

• 30 mld. – náklady systému sociálních služeb (MPSV) 
• 0.75% HDP ČR 
• PnP: 1/3 využita na nákup služeb od registrovaných poskytovatelů 
• Soukromé zdroje? Dobrovolná solidarita? 

 
 



Projekt Podpora procesů 

• Pracovní skupina v rámci realizace projektu 

• Sumář 27 variant a jejich analýza (kombinace 
základních nástrojů financování a jejich 
technické alternativy a kombinace) 

• Vazba na §101a Zákona o sociálních službách 

• Jak dál…? 

 



KOMPONENTY 
FINANCOVÁNÍ 

SOUKROMÉ 
ZDROJE 

PŘÍJMY 

MAJETEK 

VYŽIVOVACÍ 
POVINNOST RODINY 

(POTOMKŮ) 

DÁVKA  

FINANČNÍ 

PLOŠNÁ DÁVKA  

PŘÍJMOVĚ TESTOVANÁ 
DÁVKA   

MAJETKOVĚ / ZDROJOVĚ 
TESTOVANÁ DÁVKA 

DÁVKA  

HMOTNÁ 

VYROVNÁVACÍ PLATBA  

DOTACE 

POJIŠTĚNÍ 



Přístupy k řízení 

• Tržní přístup 
– předpoklad fungování „tržní síly“ (tendence trhu nabývat stavu rovnováhy), 
– vliv státu vykonáván pouze formou ochranné regulace, 
– přenáší vysokou odpovědnost a nároky na občana (předpokládá „kvalifikovaného uživatele“), 
– v praxi (Velká Británie, Německo) trh selhává, reálně strukturu, formu a kvalitu služby určují dominantní 2-3 

poskytovatelé služeb, 
– státy čelí obtížím dostát závazkům vyplývajícím z mezinárodních smluv (např. Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením). 

• Normativně centralistický přístup 
– jádrem přístupu jsou normativy vybavenosti – definované centrem na základě statistického zkoumání 

praxe a politického rozhodnutí, 

– předpokladem jsou typologizovaná řešení,  

– založen na přístupu ze shora (vertikála ústředí – region - místo). 

• Otevřený komunitní přístup 
– jádrem přístupu je hledání inovativních na míru šitých řešení – poskytované služby jsou výsledkem 

vyjednávání zainteresovaných stran,  
– předpokladem je partnerství všech zainteresovaných subjektů, 
– založen na přístupu ze zdola (vertikála místo – region – ústředí). 



Principy veřejné podpory a 
Vyrovnávací platba 

Altmarkská kritéria: 

• POVĚŘENÍ, 

• KALKULACE, 

• PŘIMĚŘENOST  (možnost zisku), 

• SOUTĚŽ (či dobrý hospodář). 

 
Pozn.: Judikát soudního dvora Evropské unie ve věci Altmark (C-280/00) 

 



Klíčové otázky: 

• Čeho má být prostřednictvím systému 
dosaženo? 

• Jaké je žádoucí chování aktérů systému 
sociálních služeb? 

• Jaké jsou cíle (SMART) zákonné úpravy, zejm. 
§2 a §3 zák. 108/2006 Sb? 

• Jaké mechanismy financování podporují 
dosažení výše uvedeného? 



„Předvečer výročí“ … šance si vyjasnit 
klíčové otázky 

• Víme po téměř 10 letech od přijetí zákona, co 
financujeme u poskytovatelů sociálních služeb 
a s jakou efektivitou? 

• Je všeobecně znám smysl a obsah nepříznivé 
situace na základě zjišťování potřeb? 

• Poskytujeme činnosti, nebo uspokojujeme 
potřeby osob v nepříznivé situaci? 

• Krajská Kritéria dle §101a – kvantifikace, nebo 
kvalitativní – žádoucí stav? 

 

 



Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež - služby sociální 

prevence či prostor pro 

neformální výchovu k občanství? 

 
Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D. 



Cíl přednášky 

• Cílem přednášky je popsat vývojové trendy v 

práci s mládeží v České republice a v 

zahraničí.                                                                              

 

 

 

 

  

 

 

 



Obsah 

 

1. Vývoj nízkoprahových zařízení pro 

děti a mládež v České republice 

2. Nový vývojový trend v zahraničí – 

výchova k občanství 

3. Příklady skandinávské praxe 



Vývoj NZDM v České republice 

• 1. etapa (1995 – 2006) 

• První NZDM v České republice fungovala převážně 

dle německého modelu klubů pro mládež – silný vliv 

sociální pedagogiky. 

• Koncepce klubu fungovaly většinou dle motta „kdo 

si hraje, nezlobí“. 

• Snaha podchytit rizikovou mládež (členy subkultur 

mládeže či jinak rizikovou mládež) 

• Široká nabídka aktivit (komunitní práce, 

volnočasové aktivity, případová práce). 



Vývoj NZDM v České republice 

• 2. etapa (od r. 2007) 

• orientace na problémy a sociální patologii 

• postupné opouštění metod práce s komunitou 

• manažerismus v sociální práci s mládeží 

 



Výchova k občanství 

• Dle dokumentů UNESCO představuje výchova 

k občanství jakékoliv „vzdělávání jedinců od 

raného dětství, aby se naučili kriticky myslet a 

stali se osvícenými občany, kteří se podílejí na 

rozhodnutích, týkajících se jejich společnosti“. 

(UNESCO, 1998, 2010)  



Výchova k občanství v klubech pro 

mládež 

• Dokumenty UNESCO v souvislosti s výchovou k 

občanství zmiňují pouze školní zařízení.  

• V aktuální praxi se ovšem objevuje 

komplexnější pojetí, kdy se na výchově k 

občanství podílí i nízkoprahové kluby pro 

mládež.  

                                                                         

 

 

 



Metody výchovy k občanství v 

nízkoprahových klubech pro mládež 
 

• komunitní práce 

• neformální vzdělávání (informal 

education) 



Sociální práce s komunitou 

• Cílem je vytvořit komunitu, jejíž členy spojuje 

sdílení určitých hodnot a snaží se je různými 

způsoby artikulovat navenek, prostřednictvím 

společně realizovaných akcí. 

 

 



Neformální vzdělávání ve výchově k občanství 

• Neformální vzdělávání (informal education): reaguje na spontánní 

potřeby mladých lidí učit se řešit či rozvíjet své vědění o určitých 

tématech, se kterými se potkávají ve svých životech, a to 

prostřednictvím partnerské komunikace, tvorbou různých zážitků a 

rozšiřováním zkušeností.  

• Účelem je kultivace komunity, propojování lidí a vytváření takových 

vztahů, které vedou k rozvoji místního společenství.  



Příklady užitečných postupů – kluby pro mládež ve 

Švédsku (výzkumy Lisbeth Linström, 2012) 

• facilitované diskuse k obecným tématům 

• „arbetsboken“ (diskuse s politiky) 

• práce s internetem 

• granty pro mládež 

 



 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost. 
 

 

 

 

 

miroslav.kappl@uhk.cz 



ROLE  SOCIÁLNÍHO  PRACOVNÍKA V 
SOCIÁLNÍCH  SLUŽBÁCH 

Mgr.  Petr Antoni 



OSNOVA KONFERENČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

• Ujasnění pojmů 

• „Reportáž“ o současném stavu role sociálních 
pracovníků v sociálních službách 

• Porovnání, zhodnocení a návrhy 

• Závěrem -  dotazy, diskuze  



… K NĚKTERÝM POJMŮM 

• Sociální pracovník (SP) versus pracovník v 
sociálních službách (PSS) 

• Sociální práce versus sociální služba 

• Příspěvek se týká: služeb dle zákona o 
sociálních službách 



 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (SP) VERSUS PRACOVNÍK V 

SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PSS) 
  



SOCIÁLNÍ PRÁCE VERSUS SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
 

 

Sociální 
práce 

Sociální 
služby 

Veřejná 
správa - 
MPSV 

Školství  
Justice, 

vězeňství 
Další 

rezorty 



ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 

Reportáž začíná! 



ROLE: NEZASTUPITELNÁ – „ZÁKLAD SLUŽBY“  

• Nejen „ze zákona“, ale zejména: 
• Metodami sociální práce odborně analyzuje klientovu/uživatelovu sociální 

situaci, navrhuje změny, pracuje na odstranění nebo oslabení faktorů 
způsobujících klientovu obtížnou situaci, podporuje sociální soudržnost… 

• Odborností – splněné kvalifikační předpoklady 
• Kompetencemi  
• Pozicí v individuálním plánování 
• Mapováním potřeb – a jejich přenášením na „vyšší úroveň“ – strategické 

dokumenty – „komunitní plány“ a další…. 



ROLE: MANAŽERSKÁ 

• Sociální pracovník je často vnímán v sociálních službách jako „vedoucí 
pracovník“ 

• Tato pozice s sebou nese činnosti, které nejsou a priori sociální prací  
• Např. zařazování do směn, výkazy docházky, personální 

administrativa… 
• Přesto – sociální pracovník (SP) jako vedoucí pracovník 

manažerskou pozici obohacuje, zejména porozuměním kontextu 
vykonávané služby 

• SP jako manažer kvality 



„DOTAČNÍ SURFER“, FUNDRAISER 

• Dotace, granty, dary 

• Různí dárci, různé termíny, různá pravidla… 

• Dotace obcí, krajů, nadací, fondů…. 

• Velká administrativní zátěž 

…. Život v „neustálém ohrožení existence služby“ 



ROLE – ALMUŽNÍKA OD LEDNA DO BŘEZNA 

• Zejména u služeb bez zřizovatele či donátora 

• Dotace jsou navázány na veřejné rozpočty a „chodí 
pozdě“ 

• Celkově se tento faktor zlepšuje, ale… pro mnohé 
poskytovatele přetrvává… 

• Organizace téměř nemají finanční rezervy… 



SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (SP), FIREMNÍ PRÁVNÍK 

• SP uzavírá smlouvy o poskytování služby 

• Dodatky, dodatky… 

• Otázky s tím spojené: např. klient ve službě Domov 
se zvláštním režimem 

• Nový OZ… 

• Dluhové poradenství – často i pro zaměstnance 
organizace 



SP, SPRÁVCE KLIENTOVÝCH FINANCÍ 

• Týká se zejména pobytových služeb 

• Účtuje kapesné 

• Úhrady za služby 

• Příspěvek na péči 

• Řeší problémy spojené s pozůstalostí klienta – 
dědické řízení…. 



SP JAKO REPREZENTANT SLUŽBY 

• Bývá prvním, kdo s klientem mluví o tom, co 
služba nabízí (platí také u terénních služeb) 

• Reprezentuje celou organizaci – často formou 
nabídky, která si nijak nezadá s komerční sférou – 
cenové nabídky, balíčky služeb, bonusy, 
fakultativní služby 



WEBMASTER, POSKYTOVATEL ONLINE SLUŽEB 

• SP jako správce webu, fcb. … apod. 

• Poskytování služeb „po internetu“ 

• Klienti, rodinní příslušníci běžně poptávají služby 
prostřednictvím internetu….vzniká kyberforma 
sociální práce  



PROSTŘEDNÍK, DOPROVÁZEJÍCÍ, ZPROSTŘEDKOVATEL 

• Mezi klientem a sociální službou 
• Klientem a rodinou 
• Klientem a úřady 

 
• Doprovází klienta na jednání za účelem odborné pomoci při jednání 
• „Doprovázení“ má i formu pravidelných konzultací klientovy situaci, 

vyhodnocování jeho kroků, aktivit… 
• Zprostředkovává další služby 

 



ROLE PLNÁ OTAZNÍKŮ A DILEMAT 

• Komplexní informace – základní sociální poradenství – 
informace o „konkurenci“ 

• SP svou prací často „pracuje na snížení potřebnosti služby“ 

• Musí odlišovat „čí je zakázka“ – společnost? Klient?, Sociální 
služba??? 

• Také např. respektovat odlišnosti nebo směřovat klienta k 

přijetí „většinových postojů“ 

 



ÚZEMÍ ETICKÝCH OTÁZEK 

• Kde jsou hranice sociální práce – komu ještě 
pomáhat? Resp. kdy spolupráci ukončit? 

• Vyloučit z azylového bydlení matku – „přijde“ o 
děti 

• SAS pro rodiny s dětmi – upozornit na selhávání 
rodiny – hranice … je pak ještě možná další 
spolupráce? 

 



„NÁROČNÁ“ 

• Nemoci, umírání, smrt 
• Lidé v náročných životních situacích 
• Lidé na „pokraji sil“ 
• Oběti trestných činů 
• Oběti domácího násilí 
• Předlužení jedinci/domácnosti 
• Vznikají lidské vazby – sociální pracovník je často jediným „blízkým“ 

pro své klienty 



„PRVOLINIOVÁ“ 

• Práce s bezdomovci…. 

• ….s experimentátory a uživateli drog 

• Jednání ve věznicích, výchovných ústavech, 
psychiatrických léčebnách… 

• Práce v sociálně vyloučených lokalitách 

 



NEBEZPEČNÁ  

• Intervenční centra – ochrana obětí před agresory – práce 
na utajované adrese 

• Agendy – pověření k výkon sociálně právní ochrany, apod. 
– stalkeři 

• Ovšem také vyhrožování od „VIP“ klientů 
• Nízkoprahové zařízení pro mládež – hozená koule od 

kulečníku v rámci potyčky klientů… 
• Duševně nemocní klienti… 

 



…. PODEZŘELÝ §§§ 

• Např. pracovníci K – center a terénní pracovníci 
pohybující se mezi klienty z drogové scény – znají 
vazby, často vědí více než by sami chtěli – o to se 
zajímá Policie… 

• Sociální pracovník doprovázející klienta na jednání 
v nějaké instituci – musí často obhajovat svou roli 
– zde spíše z neznalosti pozice SP… 

 



STIGMATIZUJÍCÍ 

• …komu to pomáháte? 

• …takový člověk si pomoc nezaslouží… 

• …mohou si za to sami… 

• …ten, ta… ti… se nezmění… 

 

• Jak to můžeš dělat??? 



SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ZE „SLUŽEB“ JAKO SOUČÁST 
„MULTITÝMU“ 

• Nezastupitelná role SP např.: 

• Probační progamy ve spolupráci s PMS 

• Případové konference SPO 

• Zakázky z „IPODů“ SPO 

• Zakázky z úseků sociální práce ORP 



….ROLE ABSENTUJÍCÍ 

• Existují služby, kde je sociální pracovník zařazen na 
0,10 úvazku… 

• Častý jev – jeden SP na „x“ služeb v rámci jedné 
organizace 

• Existují služby, kde SP nepůsobí vůbec – např. 
pečovatelské služby provozované malými obcemi 



POČTY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ   ZDROJ: MPSV 

 

 

 
Resort Počet pracovníků Počet úvazků Počet přepočtených úvazků

MPSV (N) 10 155 0 6 276

MV (N) 36 0 0

MZ (N) 0 0 682,31

MSp (N) 122 0 0

MŠMT (N/A) 0 0 0

MF (N/A) 0 0 0

Celkem 10313 0 6958,71

Souhrny dle resortů (pracovníci, počet úvazků, přepočetné úvazky)



POČTY SP / POČTY ÚVAZKŮ 

• Dle údajů z předchozí tabulky je průměrný úvazek sociálního 
pracovníka v rezortu MPSV  - 0,62 

• Pro srovnání – podklady ze střednědobého plánu Ústeckého kraje 
– údaje za region s 80 tis. obyvateli: 

• Služby sociální péče – 32 služeb / 30 sociálních pracovníků / 16,9 
úvazku 

• Tedy průměrný úvazek je 0,56  
• Služby sociální prevence (vč. odborného poradenství) – 25 služeb 

/ 35 sociálních pracovníků / 20 úvazků 
• Tedy průměrný úvazek je 0,57 



…“NEDOCENĚNÁ“…. PODCEŇOVANÁ 

• … nejen z hlediska finančního 

• Ale zejména podceňováním možností sociální 
práce s klienty služeb… 

• Souvisí také s obtížnou „měřitelností“ výsledků 
sociální práce 

•  volání po represivních metodách 



….KUMULACE… 

• úklid, administrativa, údržba 

• Zástupy za pracovníky v sociálních službách 

• Řidič… 

 

• …. Další příklady bychom jistě vyjmenovali… 



PRO ZMĚNU – „PŘECEŇOVANÁ“, RESP. NESPRÁVNĚ 
POCHOPENÁ 

• SP jako „spasitel“ klienta 

• … vyřešte to…ať je rychle po problému… 

• …musíte mu pomoci… 

• Souvisí také s nesprávným chápáním pozice SP  

• Např. představitel obce – zakázka – zbavte město 
problémových osob… 



OBJEDNÁVANÁ!? DEKLAROVANÁ!? 

• Střednědobé plán rozvoje sociálních služeb – 
„Komunitní plány“ 

• Často poptávají sociální služby – nabízí ovšem také 
i reálné možnosti, popř. prostředky pro vznik, 
udržení, rozvoj služeb??? 

• Nejedná se někdy jen o pouhou „deklaraci dobré 
vůle“? 



 JEDNIČKA  ZA  FLEXIBILITU 

• Sociální služby dokáží velice pružně reagovat na nové 
potřeby obce / regionu 

• Sociální pracovníci přizpůsobují metody práce dle 
aktuálních potřeb, dobře diagnostikují aktuálně 
nejpotřebnější cílovou skupinu 

• … jdou do „nových věcí“ 
• V tomto srovnání „vedou“ nad veřejnou správou – ta je 

mnohem více statická, změna zde trvá déle… 



„BOJOVNÍK“ REFORMÁTOR 

• Obhajoba práv klienta  

• např. SP v oblasti zdravotnictví – „boj“ s 
„medicínskými“ přístupy… 

• Diskuze o podobě služby v souladu se zákonnými 
požadavky a trendy 

• Transformace některých typů služeb… 



SP VE SLUŽBÁCH PRO PĚSTOUNY 

• Nový segment služeb v souvislosti s příspěvkem na 
výkon pěstounské péče 

• Zejména odborné poradenství, svépomocné 
skupiny, SAS… 



DALŠÍ  VYKONÁVANÉ  AGENDY 

• Člen pracovních skupin, komisí… 
• Koordinátor „komunitního plánování“ 
• Koordinátor dobrovolnických projektů 
• Vedoucí tréninkových pracovišť 
• Doučující 
• Volnočasovkář… 

• a administrativa, administrativa, 
ad…. 



KONEC REPORTÁŽE 

• Podobnost s některými konkrétními 
osobami, organizacemi nebo orgány státní 
správy je čistě náhodná  
 



POROVNÁNÍ UVEDENÉHO S OBECNĚ 
DEFINOVANÝMI ROLEMI SOCIÁLNÍ PRÁCE 

• sociální začleňování jednotlivců 

• posilování kvality života jednotlivců 

• zapojování jednotlivců do sociálních struktur a do 
řešení problémů života 

• respektuje práva a svobody „klientů“ 

• Podpora sociální změny v komunitách a 

  sociální soudržnosti v regionech               (Tomeš, 2014) 



 INZERÁT NA POZICI SP  Z LISTOPADU 2014 

• Náplň práce: 

• vedení malého pracovního týmu pracovníků v sociálních 
službách, popř. práce v sociálních službách 

• příprava, organizace, zajištění a přímé poskytování sociální 
služeb, asistence a podpory dospělým lidem se zdravotním 
postižením. 

• realizace souvisejících činností (dobrovolníci, osobní 
dokumentace, individuální plánování, standardy kvality služeb 
atd.). 

 



DEFINICE: „SOCIÁLNÍ PRÁCE JE TO CO DĚLÁ 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK“ 

• Není tomu tak… 
• Je potřeba odlišovat činnost „sociální práce“ a další činnosti, které 

samozřejmě SP může ve „službách“ vykonávat, ale sociální prací 
nejsou 

• To jsou např.: zajišťování chodu „služby“ nebo administrativní 
činnosti bez přímého výkonu praxe SP 

• Dále: administrace dotací, správa klientových financí  - kapesné…  
• Předávání kompetencí na pracovníky v sociálních službách 
• „garantování“ služby minimálním úvazkem 



NÁVRHY  

• Zajistit, aby sociální pracovníci působili ve službách 
jako sociální pracovníci a to přiměřeným úvazkem k 
velikosti služby 

• Definovat podobu a formy sociální práce pro 
manažerskou /vedoucí pozici 

• Zajistit, aby úkony vymezené sociálnímu pracovníkovi 
realizoval osobně sociální pracovník –jeho 
kompetence jsou nepřenositelné 



NÁVRHY 

• Posilovat pozici SP – tím zkvalitňovat poskytované služby  
• Využívat ve větší míře (odpovídající zjištěným potřebám 

klientů/uživatelů) kompetencí SP – pomoc klientům, 
diagnostika, práce na vyřešení problému, kontinuální práce s 
klientem… 

• Lépe vydefinovat role SP - resp. v zákoně popsat, které 
činnosti jsou sociální prací  

• Nezaměňovat SP a PSS (ani ve vyjadřování a dokumentech) 



NÁVRHY 

• Zákonem umožnit sociálním pracovníkům 
vyjadřovat se k výkonu sociální práce, používaným 
metodám, k řešení dilemat a etických problémů 

• Poskytnout sociálním pracovníkům ochranu tam, 
kde je profesionální výkon jejich činnosti může 
vést ke konfliktu se službou (zaměstnavatelem) 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

Mgr. Petr Antoni 

Domov pro seniory a pečovatelská 

služba v Žatci 

antoni@dpszatec.cz 


