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KONTEXT

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Systémová 

podpora sociální práce v obcích“ s registračním číslem 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003527 se zaměřil na zvýšení kvality 

výkonu činností sociální práce v obcích a na personální posílení 

sociálních odborů v pilotních projektech realizovaných 

v celkem 15 obcích.

Projekt rovněž zahrnoval implementaci metodické podpory.



CÍLE PROJEKTU

Identifikovat, koordinovat a ověřit metodickou roli MPSV 

při koordinaci výkonu činností sociální práce krajskými úřady 

a při výkonu činností sociální práce v obcích.



DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU

1

▪ vytvořit vzdělávací program odrážející 

potřeby sociálních pracovníků 

a provést jeho pilotní ověření

▪ identifikovat minimální standard 

činností sociální práce v obci
(na základě poznatků o aktuální praxi, 

zmapovaných limitů legislativní 

i nelegislativní povahy a potřebnosti)

▪ navrhnout typové pozice

sociálních pracovníků obcí
(na základě identifikovaných oblastí praxe, 

cílů sociální práce a potřebné odbornosti)

▪ specifikovat činnosti, na které 

bude poskytována dotace

▪ aktualizovat optimální počet 

sociálních pracovníků v obcích
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PRŮBĚH PROJEKTU

KAZUISTICKÉ SEMINÁŘE
06/2019–11/2020

(21)

KONFERENCE
11/2019

(1)

ZAHRANIČNÍ CESTY
10/2017–10/2018
(4)

WORKSHOPY
06/2017–02/2020
(10 + 1)

VZDĚLÁVACÍ KURZY
09/2018–05/2019
(40)

TEMATICKÁ SETKÁNÍ
05/2019–03/2020

(6)

METODICKÁ ŠKOLENÍ
10/2019–11/2019

(4)

POUŽITÉ 
VZDĚLÁVACÍ 

NÁSTROJE



METODIKA EVALUACE



PŘEDMĚT EVALUACE

▪ Evaluace procesu měla za cíl vyhodnotit realizaci 

projektu a způsob implementace realizovaných 

jednotlivých činností.

▪ Evaluace efektů se zaměřila na vyhodnocení 

dosažených výstupů a výsledků.



CÍLE EVALUACE

▪ ověřit, zda realizace projektu odpovídala plánovanému 
nastavení

▪ zhodnotit způsob provádění projektových aktivit

▪ ověřit dosažení plánovaných výstupů

▪ identifikovat případné bariéry snižující 
pravděpodobnost dosažení stanovených výsledků

▪ navrhnout opatření k odstranění či minimalizaci těchto 
bariér a jejich nežádoucích efektů



METODY SBĚRU DAT

desk research; rešerše projektové dokumentace, 
předchozích studií a dalších informačních pramenů

individuální hloubkové rozhovory – IHI (61 rozhovorů)

focus groups – FG (2 skupiny)

on-line dotazníková šetření (CAWI) se zástupci 
cílových skupin (269 respondentů)

Výsledky byly triangulovány s cílem zlepšit tematické pokrytí a prověřit 
validitu evaluačních závěrů.



PRŮBĚH EVALUACE
2019 2020

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

desk research

reanalýza dotazníků získávaných realizačním
týmem bezprostředně po jednotlivých akcích

individuální hloubkové rozhovory se sociálními 
pracovníky zapojených obcí  (45 rozhovorů)

on-line dotazníkové šetření (CAWI) mezi účastníky 
vzdělávacích aktivit projektu (269 respondentů)

focus groups s vedoucími sociálních odborů a se 
sociálními pracovníky (2 skupiny čítající 8 účastníků)

individuální hloubkové rozhovory s účastníky 
jednotlivých vzdělávacích aktivit (6 rozhovorů)

individuální hloubkové rozhovory s pracovníky 
realizačního týmu (10 rozhovorů)



VÝSTUPY PROJEKTU – ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY



INTERVENČNÍ LOGIKA PROJEKTU

▪ zvýšit kvalitu výkonu 
sociálních činností v obci

▪ personálně posílit sociální 
odbory

POTŘEBY

▪ vytvořit vzdělávací program 
odrážející potřeby sociálních 
pracovníků a provést jeho 
pilotní ověření

▪ identifikovat minimální 
standard činností sociální práce

▪ navrhnout typové pozice
sociálních pracovníků

▪ zvýšit počet sociálních 
pracovníků

▪ personální kapacity

▪ finanční prostředky

▪ stávající zázemí

▪ dosavadní zkušenosti

▪ metodická podpora

▪ sociálně právní poradenství

▪ supervize

▪ vzdělávací akce

▪ zahraniční pracovní cesty

▪ informační a osvětová činnost

▪ sdílení zkušeností

▪ Příručka praxe sociální práce 
v obcích

▪ Zpravodaj sociální práce

▪ koncept vzdělávacího programu

▪ vznik Krajských metodických 
kanceláří

▪ zvýšený počet úvazků sociálních 
pracovníků v obcích

▪ vyšší odbornost (hlubší znalosti) 
sociálních pracovníků

▪ vyšší kompetence a dovednosti 
členů realizačního týmu

▪ nížší počet klientů na jednoho 
sociálního pracovníka

▪ uplatňované nově nabyté 
poznatky při práci SP s klienty

▪ zkvalitnění a zefektivnění 
práce SP

▪ více času na práci s klienty

▪ zlepšení úrovně podpory 
klientů

▪ zvýšení kvality života klientů

CÍLE VSTUPY AKTIVITY VÝSTUPY VÝSLEDKY DOPADY



VYHODNOCENÍ ZPŮSOBU 
IMPLEMENTACE AKTIVIT 

PROJEKTU

POTŘEBY CÍLE VSTUPY AKTIVITY VÝSTUPY VÝSLEDKY DOPADY



VYHODNOCENÍ ZPŮSOBU IMPLEMENTACE

byly zřízeny tři krajské metodické kanceláře, v nichž působili metodičtí 
pracovníci – Praha, Hradec Králové a Olomouc

realizačnímu týmu byla poskytována supervize v oblastech odborných 
postupů, rozvoje odborných kompetencí, zkvalitnění a zefektivnění 
práce, řešení problematických otázek a prevence vyhoření

podle potřeb sociálních pracovníků bylo nastaveno tematické 
zaměření odborných kurzů a kurzů měkkých dovedností



VYHODNOCENÍ ZPŮSOBU IMPLEMENTACE

byly zpracovány prezentační výstupy zástupců obcí a oslovených odborníků; 
bylo vydáno sedm čísel Zpravodaje sociální práce; byla vytvořena Příručka 
praxe sociální práce; vznikl koncept vzdělávacího programu

probíhalo setkávání v pravidelných skupinách umožňující sdílení 
přístupů k řešení problémů

byly organizovány kazuistické semináře za účelem sdílení dobré praxe 
sociálních pracovníků v obcích



PŘÍNOSY PROJEKTU 
PRO OBCE

POTŘEBY CÍLE VSTUPY AKTIVITY VÝSTUPY VÝSLEDKY DOPADY



HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU PRO ZAPOJENÉ OBCE

rozvoj terénní práce v obcích spojený se zvětšením rozsahu depistáže

pravidelná setkávání sociálních pracovníků z krajských kanceláří

zlepšení situace osob bez domova (především na základě intenzivnější 
depistáže a rozvoje terénní sociální práce) 

navázání či rozvoj spolupráce multi-/inter-disciplinárních týmů



PŘÍNOSY PROJEKTU 
PRO SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍKY

POTŘEBY CÍLE VSTUPY AKTIVITY VÝSTUPY VÝSLEDKY DOPADY



HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

možnost supervizí

snížení počtu klientů na jednoho sociálního pracovníka (z průměru 203 v roce 
2015 na 118 v roce 2018; resp. snížení mediánu ze 151 na 98)

intenzivnější sdílení dobré praxe

nabídka odborného vzdělávání



ZVÝŠENÍ POČTU ÚVAZKŮ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ 
V OBCI

Hodonín

Bučovice

Holešov

Valašské Meziříčí

Moravský Beroun

Písek

Havlíčků Brod

Chrudim

Hradec Králové

Kolín

Jilemnice

Kladno

Lovosice

Litvínov

Most

zvýšení počtu úvazků (Ø = +54 %)

počet úvazků se nezměnil



PŘÍNOS ÚČASTI NA WORKSHOPECH

100%

100%

92%

92%

91%

90%

87%

86%

78%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sociální práce s lidmi s poruchou autistického spektra - PAS

Dluhová problematika

Standardy činností sociální práce ve veřejné správě

Sociální šetření

Výkon činností sociální práce v rámci multidisciplinární a
interdisciplinární spolupráce

Dluhová problematika II.

Příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků OÚ a
ÚP ČR

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Dokumentace sociálního pracovníka

Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného
opatrovnictví

Zdroj: INESAN 



PŘÍNOS ÚČASTI NA KAZUISTICKÝCH SEMINÁŘÍCH

100%

100%

100%

95%

94%

89%

88%

85%

73%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 dělám některé věci ve své práci jinak/lépe

 získal/a jsem užitečné kontakty

 dozvěděl/a jsem se o věcech, které mě zajímají

 získal/a jsem nové znalosti/informace

 lépe rozumím své práci

 získal/a jsem nové dovednosti

 mám ze své práce vyšší uspokojení

 zvládám náročnější pracovní úkoly

 přispěl/a jsem k tomu, že naše organizace využívá své
zdroje efektivněji

 jsem více motivován/a ke své práci

Zdroj: INESAN 



PŘÍNOS ÚČASTI NA TEMATICKÝCH SETKÁNÍCH

94%

94%

93%

87%

87%

85%

78%

75%

64%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 získal/a jsem nové znalosti/informace

 získal/a jsem užitečné kontakty

 dozvěděl/a jsem se o věcech, které mě zajímají

 získal/a jsem nové dovednosti

 lépe rozumím své práci

 dělám některé věci ve své práci jinak/lépe

 zvládám náročnější pracovní úkoly

 jsem více motivován/a ke své práci

 mám ze své práce vyšší uspokojení

Zdroj: INESAN 



PŘÍNOSY PROJEKTU 
PRO KLIENTY 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POTŘEBY CÍLE VSTUPY AKTIVITY VÝSTUPY VÝSLEDKY DOPADY



HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

klientům se dostávalo více času ze strany sociálních pracovníků

možnost podpory klientů v jejich přirozeném prostředí

zvýšení kvality života klientů

dlouhodobější práce s klienty ve srovnání se situací před projektem



Hodonín

Bučovice

Holešov

Valašské Meziříčí

Moravský Beroun

Písek

Havlíčků Brod

Chrudim

Hradec Králové

Kolín

Jilemnice

Kladno

Lovosice

Litvínov

Most

osoby bez přístřeší nebo s nejistým 
či neadekvátním bydlením

osoby ohrožené rizikovým způsobem života

osoby se zdravotním postižením 
nebo duševním onemocněním

nezaměstnaní a osoby 
s materiálními problémy

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ CÍLOVÉ SKUPINY V OBCÍCH



UDRŽITELNOST VÝSTUPŮ 
A VÝSLEDKŮ

POTŘEBY CÍLE VSTUPY AKTIVITY VÝSTUPY VÝSLEDKY DOPADY



PODMÍNKY UDRŽITELNOSTI VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ

ZAHÁJENÍ 
PROJEKTU

(1. 1. 2016)

UKONČENÍ 
PROJEKTU

(30. 4. 2022)

VÝSTUPY/
VÝSLEDKY DOPADY

EVALUACE PROJEKTU
03/2019–12/2020



PODMÍNKY UDRŽITELNOSTI VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ
1. PODMÍNKY PRO PRÁCI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

dostatečné personální 

zajištění sociálních 

odborů/oddělení

podmínky finanční 
podpory sociální práce 

nastavené obcí

stabilní/systémové financování sociálních 

služeb zajišťující sociálním pracovníkům trvalá 

pracovní místa a jistotu při práci s klienty

vytvoření funkčního týmu 
kompetentních a spolupracujících 

sociálních pracovníků



2. SJEDNOCENÍ POSTUPŮ

standardizace činností 

sociální práce v obci

vytvoření 

typových pozic

PODMÍNKY UDRŽITELNOSTI VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ



3. ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ 
A SDÍLENÍ POZNATKŮ

podpora vzdělávání

sociálních pracovníků 

na všech úrovních státní správy

zajištění informovanosti 
subjektů činných v sociální práci

nastavení komunikačních kanálů 

umožňujících výměnu informací 

mezi MPSV, kraji a obcemi

podpora příležitostí výměny 
zkušeností a postupů

PODMÍNKY UDRŽITELNOSTI VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ



DOPORUČENÍ

průběžně informovat sociální pracovníky o změnách právních předpisů týkajících 
se sociální práce

1

podporovat krajské metodiky pomocí vzdělávacího programu pro obce a sjednotit 
přístup jejich podpory

2

pokračovat v kazuistických seminářích3

zajistit dlouhodobé financování sociální práce v obcích4



DOPORUČENÍ

zaměřit se na vzdělávání sociálních pracovníků na základě jejich potřeb6

doporučit supervizi jako standardní součást vzdělávání sociálních pracovníků7

podporovat specializované pracovní skupiny zaměřené na rozvojová témata sociální 
práce

8

udržet sociální pracovníky na obcích5



Ing. Mgr. Jiří REMR, Ph.D.

jiri.remr@inesan.eu


