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Tento projekt ESF realizovalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., 
v období červen 2010 – prosinec 2011, s cílem prostřednictvím vzdělávání sociálních 
pracovníků obecních a městských úřadů jim umožnit zvýšit jejich kompetence, dovednosti, 
zkušenosti a změnit jejich postoje, aby mohli zkvalitnit výkon sociální práce a sociálních 
služeb a tím i podpořit sociální integraci. 

Vzdělávání se uskutečnilo v 8 vybraných tématech, které vzešly z průzkumu 
vzdělávacích potřeb provedeného mezi pracovníky obcí s rozšířenou působností a obcí 
s pověřeným úřadem a bylo primárně zaměřeno do obcí, které se do tohoto průzkumu 
aktivně zapojily. 

Do vzdělávání se zapojily 1 krajský úřad, 6 magistrátů, 16 úřadů ORP a 1 úřad OPU z 9 
krajů ČR. Dle vyhodnocených zpětných vazeb byli účastníci kurzů se vzděláváním spokojeni 
– celkové hodnocení kurzů se pohybovalo v intervalu 1,04 – 1,56; o jejich spokojenosti 
svědčí i to, že se do vzdělávacích aktivit zapojovali opakovaně.  

V rámci projektu se uskutečnilo celkem 41 kurzů a byly podpořeny celkem 383 osoby 
z cílové skupiny projektu; celkem bylo vystaveno 751 osvědčení o absolvování 
akreditovaného vzdělávacího programu.  

Na základě poptávky bylo nejčastěji školeným tématem Efektivní zvládnutí konfliktu (9x) a 
Jednání s problémovými klienty - Modul A) Zvládání problémových klientů (8x).  

Při přípravě závěrečné konference jsme se zaměřili na hledání dobrých praxí, toho, co se 
v sociální práci a ve vzdělávání sociálních pracovníků v jednotlivých městech osvědčilo, na 
co jsou hrdí, abychom zprostředkovali sdílení těchto informací dalším zájemcům z řad 
odborné veřejnosti.  Z příspěvků konference vznikl sborník, který obsahuje témata aktuálních 
trendů – připravovaných změn v oblasti práce OSPODů, transformace pobytových služeb, 
podpory klientů při procesu jejich zapojování do služeb s menší mírou podpory, ochrany práv 
klientů sociálních služeb, systému měření a vyhodnocování nákladovosti a dalších 
parametrů sociálních služeb – benchmarking, atd.  

V rámci udržitelnosti  projektu budeme rozvíjet získané podněty v oblasti vzdělávacích potřeb 
cílové skupiny projektu včetně inovace programů, které cílová skupina realizovala v rámci 
projektu. Poznatky z konference nám umožnili zmapovat si aktuální trendy v rozvoji 
kompetencí pracovníků sociálních odborů ÚSC v procesu reformy sociálních agend. 

 
 
 
31. prosince 2011      Ing. Jana Voldánová, 
                   ředitelka, 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 
o.p.s. 
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