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Místo konání konference 

 

Na šest desítek účastníků závěrečné konference „Odborné vzdělávání sociálních pracovníků 

ÚSC s důrazem na sociální šetření“ ve dnech 1. -2. 12. 2011 zaplnilo přednáškové prostory 

hotelu Olšanka v Praze. Cílem konference bylo provést zhodnocení realizace projektu, které 

provedla ředitelka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu, o.p.s. Ing. Jana Voldánová. V 

rámci udržitelnosti projektu konference byla nakročením do dalšího směřování odborného 

vzdělávání sociálních pracovníků obcí a krajů v době probíhající reformy. Konference měla 

pracovní atmosféru. Hodně se diskutovalo a vyměňovaly se zkušenosti. Vystoupení 

náměstka generálního ředitele Úřadu práce Mgr. Martina Žárského v prvním dni konference 

bylo zaměřeno na realizaci reformy přechodu agend a provázela ji velká diskuze, která 

odpovídá významu a rozsahu prováděné transformace. V druhém dni PhDr. Miloslav Macela 

a Mgr. Klára Trubačová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR navázali na vystoupení 

Mgr. Žárského s reformními kroky v oblasti agendy sociálně právní ochrany dětí zajištěné 

územně samosprávními celky (ÚSC). Inspiraci pro nový charakter činností v oblasti 

sociálních služeb ÚSC byla vystoupení poskytovatelů sociálních služeb z neziskového 

sektoru. Konkrétně se o své zkušenosti, zejména o osvědčených metodách sociální práce v 

terénu a nízkopodlažních službách, podělili odborníci z Agentury Osmý den, o. s. a Česká 

unie pro podporované zaměstnávání. Pohled na aplikaci legislativy v praxi v oblasti 

poručnictví prezentovala Liga lidských práv. Národní rada osob se zdravotním postižením se 

ve svém příspěvku věnovala zákonu č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. V rámci pracovních workshopů byly 

definovány závěry v oblasti vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků ÚSC. V rámci 
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nabytého programu se našel prostor pro téma benchmarking sociálních agend a sociálních 

služeb. Diskutovala se forma podpory výkonu sociálních pracovníků a účastníci byli 

seznámeni s projektem Národního centra podpory transformace sociálních služeb. Ve 

workshopu dobré praxe došlo ke sdílení zkušeností s převodem agendy dávkových systému 

z obcí na úřady práce. V závěrečném hodnocení konference účastníky ocenili aktuálnost 

obsahu konference a organizační zajištění celé akce, které po celou dobu podporovalo 

výměnu zkušeností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast generálního ředitelství ÚP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosféra na pracovních workshopech 

 

4. prosince 2011      Ing. Jana Voldánová, 

                  ředitelka, 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 

o.p.s. 


