
Očekávání MPSV ČR 
od sociálních 
pracovníků

PhDr. Melanie Zajacová
vedoucí odd. koncepce sociální práce a vzdělávání (224)



Odd. koncepce soc. práce a vzdělávání

• výkon sociální práce ve všech systémech 
• materiály ne/legislativní povahy
• koncepce a metodické vedení 

výkonu soc. práce ve veřejné správě
• spolupráce při kontrolní činnosti
• koncepce dotace na výkon soc. práce
• akreditace dalšího vzdělávání 
• akreditace kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách
• výzkumy a statistiky
• spolupráce při formulaci výzev OPZ+



Sociální práce 
jako profese

Výzkumná zpráva: Analýza dopadů pandemické zkušenosti na sociální pracovníky ve veřejné správě



ETIKA SOCIÁLNÍ 
PRÁCE

www.socialniprace.cz



člověk

www.czechdesign.cz



Sociální pracovník roku 2023

• Listy sociální práce
• Sociální práce/sociálna práca
• socialninovinky.cz
• Veřejná správa



Nejnovější publikace



shrnutí
MPSV je gesční ministerstvo pro oblast 

sociální práce a podílí se na šíření hodnot 
a významu této profese

sociální pracovník je k dispozici, dostupný 
těm osobám, které se ocitly v situaci, 
kterou nejsou schopny řešit vlastními 
silami.

 výkon sociální práce má být zajištěn 
v potřebné kvalitě a rozsahu, s 
respektem k principům sociální práce:
 dobrovolnost,
 ochrana důstojnosti klienta,
 podpora běžného života.

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí: 
veřejná správa

31%

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí: 
sociální služby

61%

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo obrany

Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo zemědělství

Počty sociálních pracovníků dle resortů

Ministerstvo práce a sociálních věcí: veřejná správa Ministerstvo práce a sociálních věcí: sociální služby

Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo obrany Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zemědělství



Databáze sociálních pracovníků
(a pracovníků v sociálních
službách) (mpsv.cz)

https://www.mpsv.cz/web/cz/databaze-socialnich-pracovniku-a-pracovniku-v-socialnich-sluzbach-


PhDr. Melanie Zajacová, vedoucí odd., 
melanie.zajacova@mpsv.cz, 221 922 289, 770 123 984

Děkuji vám za 
spolupráci!
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