Možnosti sociální práce
pro oblast sociálního bydlení

Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního
bydlení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí je hlavním
gestorem sociální práce

•

Ministerstvo uznává klíčovou úlohu sociální práce
v ochraně lidské důstojnosti a sociálních práv, tak
jak vyplývají z Listiny základních práv a svobod, paktů
a úmluv OSN, Evropské sociální charty a Listiny
základních práv EU.

•

Cílem Ministerstva je podporovat odborný status
sociálních pracovníků a vytvářet dobré podmínky
pro ně i pro všechny ostatní odborníky, kteří v sociální
oblasti působí.

Oblast působení sociálních pracovníků
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Sociální pracovníci v ČR působí, kromě systému sociálních
služeb, také v následujících institucích:
• v rezortu Ministerstva vnitra sociální pracovník specialista
ve Správě uprchlických zařízení, sociální pracovník specialista
v azylových zařízeních;
• v rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sociální
pracovník ve školském poradenském zařízení, v zařízení ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy;
• v rezortu Ministerstva spravedlnosti sociální pracovník, úředník
Probační a mediační služby, Sociální pracovník ve vězeňské
službě;
• v rezortu Ministerstva zdravotnictví zdravotně sociální pracovníci;
• v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí sociální pracovník
v oblasti nepojistných sociálních dávek na Úřadu práce ČR,
sociální pracovník vykonávající činnost v rámci odboru sociálních
služeb, sociální práce a sociálního bydlení.
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A v rámci samosprávných celků:

•

sociální pracovník - § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách,

•

sociální pracovníci, kteří pracují na obecních úřadech v oblasti obecné
sociální práce u obcí II. a III. typu v přenesené působnosti,

•

sociální pracovníci v samostatné působnosti - koordinátor komunitního
plánování, prevence kriminality, prevence drogové závislosti, práce
s cizinci a národnostními menšinami apod., vychází to z ustanovení
§ 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

•

shodné pozice dle obsahu sociální práce jsou zajišťovány v rámci
koordinace, metodiky a kontroly i na krajském úřadě, § 67 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, § 93 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách,

•

sociálně-právní ochrana dětí - terénní sociální pracovník, sociální
pracovník pro náhradní rodinnou péči, sociální pracovník
pro problematiku CAN, kurátor pro děti a mládež, sociální terapeut,
právnické a fyzické osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany.

Právní regulace sociální práce
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
§ 109 taxativní výčet činností sociálního pracovníka
§ 110 kvalifikační podmínky pro výkon povolání
§ 111 další vzdělávání

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
§63, 64, 65 povinnosti a oprávnění orgánů pomoci v hmotné
nouzi,

pověřených

obecních

úřadů,

obecních

úřadů

s rozšířenou působností a jejich zaměstnanců – tedy výkon

sociální práce s osobami v nepříznivé sociální situaci

Sociální pracovník
•

Předpoklady pro výkon povolání sociálního
pracovníka stanoví zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách :
– plná svéprávnost
– bezúhonnost
– zdravotní způsobilost
– odborná způsobilost

Činnosti sociální práce
•

jsou taxativně uvedeny v § 109 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
– sociální šetření,
– sociální agendy,
– řešení sociálně právních problémů v zařízeních sociálních
služeb,
– soc. právní poradenství,
– analytická, metodická a koncepční činnost,
– odborné činnosti v zařízeních preventivních sociálních
služeb,
– depistáž,
– krizová pomoc,
– sociální poradenství a rehabilitace,
– zjišťování potřeb obyvatel obce a kraje,
– koordinování sociálních služeb

Příspěvek na výkon sociální práce
•

Cílem dotačního titulu je finanční podpora obcí při
zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních
pracovníků
v
přenesené
působnosti,
tj. zajištění dostatečného počtu sociálních pracovníků.

•

Na dotační titul je od roku 2015 každoročně vytvořen
požadavek pro vyčlenění finančních prostředků
z příslušné kapitoly státního rozpočtu (MPSV 313, ÚZ
13015).

•

Pro rok 2019 bylo požadováno 683 mil. Kč., zatím
schváleno pouze 200 mil. Kč., částka je předmětem
dalšího vyjednávání.

•

Dotační řízení na rok 2019
Předpokládaný harmonogram pro rok 2019:

•

Prosinec 2018 – zveřejnění výzvy k podávání žádostí
pro rok 2019, pokud bude podepsán PM 17.12.

•

Leden 2019 – otevření aplikace pro podávání žádostí

•

Únor 2019 – hodnocení krajů a opravy žádostí

•

Únor/Březen 2019 – výpočet a zasedání Dotační
komise

• Cestovní
náhrady
• Časové
jízdenky
• Pohonné
hmoty
• Ochranné
prostředky
• Mobilní
telefony
nebo
tablety
• SOS
zařízení

Provozní výdaje

• Pracovní
smlouvy
• DPČ
• DPP
• Pojištění
odpovědno
sti

Provozní výdaje

Osobní výdaje

Uznatelné výdaje pro rok 2019

•
•
•
•

Očkování
Vzdělávání
Supervize
Případové
konference
• Metodická
činnost
krajů

Osobní výdaje
Pracovní smlouvy – pouze sociální pracovníci
Dohody o pracovní činnosti
Dohody o provedení práce
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Provozní výdaje / 1
Cestovné
• Cestovní náhrady – max. 20.000,- Kč na 1,0 úvazku
• Časové jízdenky – max. 10.000,- Kč na každého SP
• Pohonné hmoty
– max. 16.000,- Kč na 1,0 úvazku
Drobný neodpisovaný hmotný majetek
• Mobilní telefon nebo tablet – max. 5.000,- Kč
na každého SP
• SOS zařízení – max. 5.000,- Kč na každého SP
• Ochranné pracovní prostředky včetně pracovní obuvi max. 3.000,- Kč na 1,0 úvazku

Provozní výdaje / 2
Služby
Očkování

-

max 6.000,- Kč na každého SP

Vzdělávání -

max 20.000,- Kč na každého SP

Supervize

max 20.000,- Kč na každého SP

-

Případové konference obcí – max. 20.000,- Kč
na 1,0 úvazku

Neuznatelné výdaje na rok 2019
PC a vybavení kanceláře
Datové a mobilní tarify
- Obce a kraje mají většinou nasmlouvané paušální smlouvy

na výhodnější tarify pro své zaměstnance
- Lze hradit z příspěvku Ministerstva vnitra na přenesenou

působnost, který je určen na částečnou úhradu výdajů
spojených s výkonem státní správy. Výdaji se myslí zejména
mzdové
a
provozní
výdaje
vázané
na zaměstnance vykonávající státní správu.
- http://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-

prispevek-na-vykon-statni-spravy.aspx

Projekt MPSV oddělení 224
•

https://www.mpsv.cz/cs/25939

•

Kontaktní osoba: Bc. Petr Votruba – projektový
koordinátor, Tel.:950192642, E-mail:
petr.votruba@mpsv.cz

Děkuji za pozornost.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
Tel.: 221 922 232, e-mail: jana.kolackova@mpsv.cz, www.mpsv.cz

