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Společnost sociálních pracovníků ČR 

Kompetence, nástroje, přístupy a nedostatky, při zajištění  

sociální prevence před nežádoucími jevy, prostřednictvím obcí  

s rozšířenou působností. 
  



SOCIÁLNÍ KURÁTOR 
 průkopník a nositel    tradice postpenitenciární péče 

 je specializovaný sociální pracovník v oblasti terciární 

prevence 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti – 

stát prostřednictvím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, garantuje nejenom každému občanovi České 

republiky, ale i cizinci,  který se ocitne v nepříznivé životní 

situaci odbornou pomoc. 



 

 

 

 

POČET SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ V 

ČESKÉ REPUBLICE 
 

  
Sociální kurátoři působí na 205 (227 s 22 úřady 
městských částí v Praze) obcích s rozšířenou 
působností, respektive obcí III. stupně – do roku 
2003 na 85 okresních úřadech 
   

Agendu vykonává 324 sociálních kurátorů z toho 
přibližně 2/3 v rámci kumulovaných funkcí 
 
 



HLAVNÍ CÍLE AGENDY SOC. KURÁTORA 

• Poskytování nebo zprostředkování odborné 
pomoci, prostřednictvím sociální práce za 
účelem komplexního řešení kl. situace,  

• ovlivňování chování klienta žádoucím 
způsobem a předcházení eskalace problémů, 

• ochrana klientových základních lidských práv a 
důstojnosti, 

• edukace společnosti o příčinách, průběhu a 
důsledcích sociálně patologických jevů. 

 

 



CÍLOVÉ SKUPINY SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ 

a)  Osoby propuštěné z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu 

vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo 

b) osoby po ukončení léčby chorobných závislostí , osoby 

propuštěné z psychiatrických nemocnic, nebo 

c)  osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či 

ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení 

zletilosti, respektive v 19 letech, nebo 

d) osoby, které nemají uspokojivě naplněny životně důležité 

potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobou bez přístřeší, nebo 

e)  osoby, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné 

osoby. 

 



a) osoby 
propuštěné z 

výkonu vazby nebo 
výkonu trestu 

odnětí svobody, 
respektive proti 

kterým je nebo bylo 
vedeno trestní 

řízení 

 

b) osoby po 
ukončení léčby 

chorobných 
závislostí propuštěna 

ze zdravotnického 
zařízení, 

psychiatrické léčebny 
nebo léčebného 

zařízení pro 
chorobné závislosti 

c) osoby propuštěné 
ze školského zařízení 
pro výkon ústavní či 
ochranné výchovy, 
nebo z pěstounské 
péče, po dosažení 

zletilosti, respektive 
v devatenácti letech 

d) osoby, které 
nemají uspokojivě 
naplněny životně 
důležité potřeby 

vzhledem k tomu, že 
je osobou přístřeší 

e) osoby, jejichž 
práva a zájmy jsou 
ohroženy trestnou 
činností jiné osoby 

 
 
 

GENERÁLNÍ SEKUNDÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÝCH 

MARGINÁLNÍCH SKUPIN  
 

sociální kurátor se snaží prostřednictvím  sekundárních preventivních aktivit  
zamezit skupinám b-d páchat trestnou činnost. 

 



 
 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ V OBLASTI 

VÝKONU KOORDINAČNÍ ČINNOSTI 

 (dle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách) 

  
 

Koordinace je aktivní a plánovaná činnost 
směřující k zabezpečení optimálního 
fungování sítě sociálních služeb pro osoby: 

•ohrožené sociálním vyloučením z důvodu 
předchozí ústavní,nebo ochranné výchovy nebo 
výkonu trestu,  

•  jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 
činností jiné osoby,  

•  jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností. 



KONTINUÁLNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 

•  Kontinuální sociální práce zahrnuje práci 
s klientem ve všech fázích trestního řízení (jak 
ve výkonu vazby, tak i na svobodě), v průběhu 
soudního řízení, ve výkonu trestu odnětí 
svobody, posléze v průběhu klientovi 
reintegrace.  
 

•  Cílem kontinuální sociální práce je navázání 
socioterapeutického vztahu v zájmu působení 
na osobnost klienta tak, aby byly upevněny, 
eventuálně vytvořeny jeho pozitivní vazby 
k okolí a aby nedocházelo k jeho sociální 
izolaci.  



I. fáze                          
přípravná 

II. fáze  
povýstupní 

III. fáze                                                                                                                    
reintegrační 

 

OBDOBÍ 

DLOUHODOBÉHO REINTEGRAČNÍHO 

PROCESU 

 

 
POVÝSTUPNÍ 

OBDOBÍ S 

OPATŘENÍM 

 

OBDOBÍ VÝKONU 

TRESTU ODNĚTÍ 

SVOBODY 

  

ČINNOSTI SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 

NNO (dočasné působení), Probační domy? (dočasné působení), 

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - kurátoři pro mládež (do dosažení zletilosti),                                                                       

sociální kurátoři (u zletilých osob  garance služeb v průběhu celého procesu) 
(kontinuální působení) 

 

 

PROCES POSTPENITENCIÁRNÍ PÉČE O OSOBY  
soudem podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (jde o osoby propuštěné na zkušební dobu, 

případně se stanoveným dohledem PMS či uloženými přiměřenými omezeními či povinnostmi) 

ČINNOSTI SLUŽEB V PENITENCIÁRNÍ PÉČE 

                                                                                       VS ČR                                  PMS ČR                           
                                                                                              VĚZEŇŠTÍ SPECIALISTÉ                 probační úředník 

                                                                                                sociální pracovník                       (dočasné působení)             

                                                                                                speciální pedagog   

                                                                                                psycholog   

                                                                                                vychovatel 

                                                                                      vězeňská duchovenská péče (dočasné působení)  

                                                                                                 

                                                                                                 

 

  

 
 

                                                                                                               

 

                                                                                                                      

časová osa 



SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE 

 
• odbory (oddělení) městských úřadů, měst 
(úřady městských částí) 
• věznice 
• Probační a mediační služba ČR 
• orgány činné v trestním řízení 
• poskytovatelé sociálních a jiných služeb 
• úřad práce  
• zaměstnavatelé 
• zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny 
• ostatní sociální kurátoři podle pobytu klienta 
• poradny a jiná odborná zařízení 

 



 

 
 

 

Rozdělení 
krajů podle 
adresy 
trvalého 
pobytu 
příchozích 
klientů  
v sledovaném 
období roku 
2003 - 2006 

krajy počet 

Praha 1  978 

Praha - ostatní 1493 

Praha celkem 2471 

Středočeský kraj 505 

Jihočeský kraj 159 

Plzeňský kraj 99 

Karlovarský kraj 163 

Ústecký kraj 400 

Liberecký kraj 167 

Královehradecký kraj 158 

Pardubický kraj  137 

kraj Vysočina 89 

Jihomoravský kraj 212 

Olomoucký kraj 155 

Moravskoslezský kraj 424 

Zlínský kraj  104 



 

 

ROZSAH SYSTÉMOVÝCH OPATŘENÍ NA 

JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ: 

 

 

 
•analýza bezdomovectví na městské části - MČ 
Praha 1 (schválená MČ 2007)  
•koncepce řešení bezdomovectví - MČ Praha 1 
(schválená MČ 2008), MČ Praha 12 (schválená 
MČ ) 
realizace koncepce byla počatá - MČ Praha 1 
od roku 2009 - doposud 
•pravidelná pracovní skupina na řešení 
bezdomovectví - MČ Praha 1, 2007/2009 
•grantové řízení se zaměřením pro řešení 
bezdomvectví - MČ Praha 1, MČ Praha 12 

 



 

 

ROZSAH SYSTÉMOVÝCH OPATŘENÍ V 

JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH: 

 

 
•sčítání osob bez domova - Praha 2004, 

2010, jihomoravský (Brno 2010) 

•pravidelná pracovní skupina - doposud 

nevznikala 

•analýza bezdomovectví - Praha v rámci 

sčítání (2004, 2010) 

•koncepce řešení bezdomovectví - Praha 

(schválená HMP v r. 2013, aktualizovaná 

HMP v r. 2016) 



 

 
 

 



 

 
 

 

  sociální odbor 

 

ochrana 

zdravotně 
postižených 

seniorů sociálně 
vyloučených 

dětí a 
mládeže 



 

 
 

 

 
nástroje soc. politiky MČ Praha 1   



 

 
 

 

 
MČ poskytuje,vytváří , podporuje a koordinuje soc. služby  a další činnosti 

ve spolupráci s institucemi a organizacemi v dané lokalitě 
 

úřad práce 

neziskové organizace 

orgány činné v 
trestním řízení 

školy 
zdravotnické služby 



 

 
 

 

 
 
 
  

  
 

sociální práce vykonávaná na krajích a obcích je:  
 
 
 
 

 

obligatorní 

fakultativní 

 
 

 
sociální práce vykonávaná nevládními 

neziskovými organizacemi je:  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD Z PRAXE,PŘI 
ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE:                                       
číselný poměr propuštěných osob, 
které vyhledaly při amnestii prezidenta 
republiky v roce 2013 pomoc 
sociálních kurátorů 

 
 

   

 

 Počet propuštěných klientů, za rok 2013 činil  

5 886 osob  

 

 To je 91% z celkového počtu propuštěných  



Bezdomovci je problémem 

především velkých měst,  

jedná se o problém chudoby 

uvnitř bohatství.  

 

 

 
Na vývoji bezdomovectví v ČR lze sledovat 
nefunkční princip subsidiarity 
 
Zásada (někdy  princip) subsidiarity znamená, že 
každý veřejný úkol má být řešen vždy na té 
úrovni, která jej může uspokojivě splnit, tzn. na 
úrovni obce, regionu, případně státu.  

https://www.google.cz/search?client=opera&hs=PD8&q=princip+subsidiarity&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwil1u-ixNHaAhUH_qQKHZCiBNQQkeECCCUoAA


 

VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ, OSP, PRAHA 1 

2015 - 2017  

 

důvody odchodu z místa trvalého bydliště, 

 

Podmíněné a nepodmíněné 



 

 
 

 

Většina respondentů zjistila, že jejich 
představy se rozcházejí ze 
skutečností. Respondenti ze skupiny 
podmíněných odchodů na otázku: 
zdali by se vrátili po všech 
zkušenostech do místa bydliště? 
nejčastěji odpovídali: že v žádném 
případě.  



 

 
 

 

Do podmíněných patří nejčastěji povaha 
důvodů   buď a nebo.  
Tzn. pokud zůstanu v místě bydliště, tak 
se mi něco stane: budu ohrožený/ná na 
zdraví a na životě, někoho ohrozím na 
zdraví a na životě, prostředí je ke mně 
natolik nepřátelské, že mi nedovolí 
normálně žít, nenašel jsem pomoc,  atd.  



 
Do nepodmíněných patří povaha pohnutek: zkusím to a uvidíme, jak to 
dopadne. Například: jestli tam neseženu bydlení a práci, tak vím, že se 

mám kam vrátit, všude jsem doma, ještě jsem tam nebyl, třeba to vyjde 
a další.  

 

I přes nenaplněná očekávání od nově zvoleného místa k životu, 
respondenti z nepodmíněných odchodů sice netrvají na životě v Praze za 
každou cenu, ale zatím nemají silnější důvod s ní odejít.  

 

 

 

Respondenti ze skupiny podmíněných odchodů na otázku: zdali by se 
vrátili po všech zkušenostech do místa bydliště? nejčastěji odpovídali: že 

v žádném případě.  
 

 



REGIONÁLNÍ MIGRACE JE 

KONTRAPRODUKTIVNÍ JEV.  
  

  vytváří problémy ve velkých městských 
aglomeracích,  

 zatěžuje systém sociálních služeb určených 
prvoplánově pro občany měst podle místa 
příslušnosti,  

 destabilizuje situaci v centrech enormního 
výskytu bezdomovectví 



 

 
 

 

• markantní důsledkem migrace je  situace  
seniorů bez domova.  
• jsou odmítaný ve spádových zařízeních 
zřizovaných krajskými a obecními 
samosprávami, z důvodu nedostatečné 
kapacity. 
• důsledek migrace přináší fatální následky 
pro rozšiřování nežádoucích jevů 



EXTRÉMNÍ ŘEŠENÍ 

 

 • legislativně upravená povinnost zajišťovat 
určité penzum služeb, na počet obyvatel,  
 

• úhrady služeb za své občany městům, kde se 
zdržují a čerpají služby (centrální registr 
žadatelů o služby) 



ŽÁDOUCÍ ŘEŠENÍ:  

 

 

koncepční postup při zajišťování 
sociálně zdravotních služeb, adekvátně 
potřebám jednotlivých regionů 



 

 
 

 

OBCE JSOU NOSITELÉ POMOCI A 

OCHRANY SKUPINÁM OSOB, 

KTERÉ V DŮSLEDKU SVÉHO VĚKU, 

NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE, 

NEBO NEDOSTATEČNÝCH 

SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ, JSOU 

NUCENI VYUŽÍVAT 

INSTITUCIONÁLNÍ POMOCI 



Děkujeme za pozornost 

  


