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Úvod 

Metodická příručka je určena především sociálním kurátorům a metodikům sociální 
prevence.  Obsahově propojuje činnosti obou pracovních pozic organizačně zařazených 
na různých úrovních veřejné správy. Sociální kurátoři pracují na obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností, kde kromě přímé práce s osobami ohroženými sociálním 
vyloučením zajišťují koordinační činnosti v oblasti sociálních služeb určených pro tuto 
cílovou skupinu. Metodici sociální prevence působí na krajských úřadech a jsou pověřeni 
metodickým vedením sociálních kurátorů. 

Cílem publikace je seznámit čtenáře s metodickým vymezením práce sociálních kurátorů 
a metodiků sociální prevence, a to jak v teoretické rovině, tak v rovině praktických 
doporučení jednotlivých postupů a konkrétních způsobů práce. Nejen začínajícím 
sociálním kurátorům a metodikům sociální prevence  nabízí podrobnou instruktážní 
příručku, která jim  pomůže při výkonu jejich agendy.  

Publikace navazuje na předcházející Příručku pro metodiky sociální prevence a sociální 
kurátory, rozšiřuje ji a doplňuje především o oblast přímé práce s klientem. Na rozdíl 
od původní příručky, která  se soustředila zejména na teoretické vymezení práce obou 
profesí a v případě práce sociálních kurátorů na koordinační aktivity, předkládaná 
publikace zasazuje jednotlivé činnosti obou agend do praktické roviny. Rozšíření 
metodiky o praktickou část nabízí především začínajícím sociálním kurátorům vhled 
do práce s jednotlivými cílovými skupinami, k čemuž slouží i stručné ilustrativní 
doprovodné kazuistiky. Zkušeným odborníkům umožní předkládané postupy porovnání 
jimi poskytovaných přístupů s dalšími možnými způsoby práce.  

Důvodem realizace předkládané metodické příručky jsou rovněž  i společenské změny 
a nově vznikající  požadavky na práci sociálních kurátorů a metodiků sociální prevence. 
Obě pracovní pozice jsou vystaveny rostoucím profesním, morálním a společenským 
nárokům, na které musí pracovníci reagovat adekvátním přizpůsobením vhodných 
postupů a použitím nových metod sociální práce. 

Pozice sociálních kurátorů byla v průběhu času ovlivněna řadou systémových změn, 
které se odrážely v pracovní náplni i v organizačním zařazení sociálních kurátorů v rámci 
veřejné správy. Původní pracovní náplní sociálních kurátorů byla zejména přímá práce 
s cílovou skupinou, kterou tvořily osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Se 
společenskými a legislativními změnami se měnilo i složení cílové skupiny a na činnost 
sociálních kurátorů byly a jsou kladeny další požadavky. 

Významnou změnu v pracovní náplni sociálních kurátorů způsobilo schválení nových 
právních předpisů v sociální oblasti v roce 2006. Přijetím zákona o sociálních službách 
a zákona o pomoci v hmotné nouzi se změnila nejenom terminologie. Souběžným 
zrušením podstatných ustanovení zákona o sociálním zabezpečení1, působnostního 
zákona2, prováděcí vyhlášky3 a zároveň nabytím účinnosti nově přijatých zákonů, byly 
významným způsobem upraveny legislativní podmínky činnosti sociálních kurátorů. 

1  Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
2 Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
3  Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., ze dne 26. dubna 1991, 
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České 
 republiky v sociálním zabezpečení
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Zákon o sociálních službách4 stanovil na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností 
povinnost koordinovat sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a zároveň umožnil propojení koordinačních aktivit s výkonem přímé práce s cílovou 
skupinou klientů sociálních kurátorů. Zákon o pomoci v hmotné5 nouzi transformoval 
do mimořádné okamžité pomoci možnost poskytovat věcné a finanční dávky osobám 
ohroženým sociálním vyloučením obecními úřady obcí s rozšířenou působností. To 
umožňuje sociálním kurátorům souhrnně řešit situace osob sociálně vyloučených a osob 
ohrožených sociálním vyloučením.

Pracovní pozice metodiků sociální prevence vznikla jako jeden z výstupů reformy veřejné 
správy a jejich pracovní náplň byla od počátku spojována s metodickou činností.

Předkládaná publikace je strukturována do čtyř částí. První část metodické příručky 
začleňuje sociální kurátory a metodiky sociální prevence do kontextu sociální práce, 
určuje jejich činnosti,vymezuje je v platné legislativě i organizační struktuře jednotlivých 
úřadů, stanovuje kvalifikační předpoklady sociálních kurátorů a metodiků sociální 
prevence, charakterizuje jejich kompetence, definuje metody realizace jednotlivých 
činností a popisuje možnosti spolupráce s dalšími důležitými subjekty.

Ve druhé části se metodika věnuje historii práce sociálních kurátorů a metodiků sociální 
prevence, etickým zásadám, dilematům a rizikům v práci sociálního kurátora. Je zde 
rovněž probíráno využití teorií  a metod sociální práce v činnosti sociálního kurátora. 

Třetí část metodické příručky je zaměřena na praktickou aplikaci metod a jednotlivé způsoby 
práce s cílovými skupinami sociálních  kurátorů, tak jak je definuje § 2 zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. Jedná se o pět cílových kategorií klientů: 1. osoby propuštěné z výkonu vazby 
nebo výkonu trestu odnětí svobody; 2. osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon 
ústavní či ochranné výchovy; 3.osoby po ukončení léčby chorobných závislostí; 4. osoby bez 
přístřeší; 5. osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Čtvrtá část metodické příručky je věnována profesní doprovodné činnosti a profesnímu 
sdružování sociálních kurátorů. Tato část popisuje vznik a působení Sekce sociálních 
kurátorů při Společnosti sociálních pracovníků ČR.  

Publikace je rovněž doplněna slovníkem odborných pojmů s více než osmdesáti výrazy ze 
sociální oblasti a praktickými přílohami, ve kterých nechybí vzor náplně práce sociálního 
kurátora, doporučené náležitosti spisové dokumentace, ochrana osobních údajů a další 
praktické informace.   

Přestože příručka je úzce profesně vymezena a je určena především sociálním kurátorům 
a metodikům sociální prevence, věříme, že způsobem, jakým byla napsána, a obsahem 
nabízených témat tato metodika přispěje k tomu, aby se stala užitečnou studijní publikací 
pro studenty vyšších odborných a vysokých škol zaměřených na sociální práci. Zaujmout 
by mohla i další zájemce zabývající se problematikou osob sociálně vyloučených a osob 
ohrožených sociálním vyloučením. 

4 Zákon č. 108/2006 Sb., § 92, odst. b 
5  Zákon č. 111/2006 Sb., § 2, odst. 6 a paragrafy související

I. ČÁST – OBECNÉ VYMEZENÍ

1. Sociální kurátor a metodik prevence v kontextu sociální práce

V první části metodické příručky se budeme nejprve věnovat obecnému charakteru 
činnosti sociálních kurátorů v kontextu sociální práce, dále pak podrobnému popsání 
historie, legislativy, včetně vymezení a popisu konkrétních činností sociálních kurátorů 
a krajských metodiků.
Práce sociálního kurátora má v ČR dlouholetou tradici. Přestože se s postupem doby mění 
okruh klientů, kteří jeho služby využívají, význam sociálního kurátora v oblasti pomoci 
ohroženým osobám a skupinám neklesá. Naopak lze říci, že se zvyšujícími se nároky, které 
společnost klade na jednotlivce, je stále více lidí, kteří se v jednotlivých životních situacích 
velmi těžce orientují nebo se s nimi nejsou schopni vypořádat a nejrůznějším způsobem 
selhávají. A právě pro takové případy jsou zde připraveni sociální kurátoři. 
U činnosti sociálních kurátorů je nezbytné zdůraznit, že se nejedná, respektive nemělo by 
se jednat, o klasickou administrativní práci spojenou s úřadem a kanceláří. Jde o výkon 
specifického druhu sociální práce zaměřené především na terciální prevenci před sociálně 
patologickými jevy. 
Sociální kurátoři se svou činností v dané lokalitě podílejí na systému sociálních služeb 
a zapojují se i do nadregionální úrovně pomoci ohroženým a sociálně vyloučeným. Jejich 
spolupráce s klienty – uživateli sociálních služeb – je založena na nedirektivní spolupráci, 
jejíž začátek, průběh a případný konec ve většině případů určují samotní klienti. Sociální 
kurátor využívá především metody terénní sociální práce, odborného poradenství, 
krizové intervence, případové práce, rozhovoru, socioterapie apod. Nedílnou součástí 
činnosti sociálního kurátora je depistáž.
Metodickou podporu sociálním kurátorům zajišťují krajští metodici sociální prevence, 
kteří organizují pracovní setkání, odborné konference, metodické konzultace a další 
profesní zázemí. Metodici sociální prevence zároveň provádějí kontroly a metodické 
dohlídky, čímž zajišťují kvalitu a úroveň poskytovaných služeb.

2. Vymezení činnosti sociálního kurátora

V následující kapitole rozebereme činnosti sociálního kurátora z podstaty jeho legislativního 
vymezení, jeho postavení ve struktuře daného úřadu, potřebné kvalifikační předpoklady, 
které musí splňovat pro výkon své agendy, možnosti aplikace metod sociální práce, celkový 
rámec jeho kompetencí a v neposlední řadě oblasti spolupráce s dalšími subjekty. 

2.1 Vymezení v platné legislativě

Právní předpisy

Mezi právní předpisy, které v současné době  vymezují práci sociálního kurátora, 
patří zejména:
•  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o sociálních službách);
•  zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o životním a existenčním minimu); 
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•  zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o pomoci v hmotné nouzi).

Jednotlivé zákony doplňují:
•  vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění vyhlášky č. 626/2006 Sb.;
•  vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách;
•  metodický pokyn č. 2/2006 k zákonu č. 111/2006 Sb. – upraven a doplněn metodickým 

pokynem č. 7/2007 k zákonu č. 111/2006; 
• doporučené postupy MPSV k vybraným oblastem zákona o sociálních službách;
•  doporučený postup k vybraným otázkám vztahujícím se k působnosti obcí a krajů podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílovou skupinu sociálního kurátora v rámci činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností vymezuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 92 písm. b),  
ve kterém se  jedná o:
•  osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné 

výchovy nebo výkonu trestu, 
• osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Cílová skupina sociálního kurátora je rovněž vymezena v § 2 odst. 6 zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého za osobu 
v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která nesplňuje 
podmínky uvedené v odstavci 2, avšak v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální 
zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je 
ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména:
a) je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
b)  je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, 

psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
c)  je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo  

z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
d)  nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou 

bez přístřeší, nebo
e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi dále stanovuje, že obecní úřad obce s rozšířenou 
působností v souladu s § 62 písm. a) tohoto zákona rozhoduje o přiznání a výši 
mimořádné okamžité pomoci6 pro tyto specifické cílové skupiny a dávku vyplácí.

Pracovní náplň sociálního kurátora stejně jako jeho působnost je rovněž odvozena 
z písmena b) § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách7, který stanovuje, 
že obecní úřad obce s rozšířenou působností koordinuje poskytování sociálních služeb 
a poskytuje odborné sociální poradenství8 osobám ohroženým sociálním vyloučením 

6 Podrobně  metodická příručka str. 16-17
7 Od 1. 1. 2011 zákon č. 108/2006 Sb., § 92 písmeno c)
8 Odborné sociální poradenství je dle odst. 3) § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytováno 
se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských 
a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách 
pro oběti trestných činů a domácího násilí;  zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může 
vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 
(Jednotlivé činnosti vykonávané v rámci odborného sociálního poradenství jsou uvedeny v metodické 
příručce na str. 15.) 

z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž 
práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační 
službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky. Jak stanovuje 
písmeno c), obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení zdravotnického 
zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě 
umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče, a zprostředkovává možnost jejich 
poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče poskytnout, sděluje neprodleně tuto 
skutečnost zdravotnickému zařízení, kde je osoba umístěna.

V péči o skupinu občanů propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a občanů, 
proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě jimž byl výkon trestu odnětí svobody 
podmíněně odložen, spolupracuje sociální kurátor s Vězeňskou službou ČR9, Probační 
a mediační službou. Spolupráce probíhá v souladu s interními normami těchto institucí 
a v souladu se zákony ČR. Jedná se o: 

• zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů;
•  § 20 odst. 9 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
•  § 5 a § 13 odst. 3 vyhl. Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává 

řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů;
• § 3 odst. 3 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů;
•  § 2 odst. 1 a § 57 odst. 2 vyhl. Ministerstva spravedlnosti ČR č. 109/1994 Sb., kterou se 

vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů;
•  § 21 a § 41 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
•  nařízení generálního ředitele č. 50/2008, č.j. 27/78/2008-50, o vedení vězeňské 

administrativy;
• § 5  zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů.
 
V oblasti péče o klienty, kteří jsou propuštěni ze školských zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti, spolupracuje sociální kurátor s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí v souladu s těmito zákony:

•  § 24 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 109/2002, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

• zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dále sociální kurátoři spolupracují také se soudy, úřady práce, NNO, obecními úřady 
(odbor sociálních věcí, bytový odbor apod.), zdravotnickými zařízeními, ubytovateli, 
školskými zařízeními, Policií ČR, potenciálními zaměstnavateli atd.

9 Podrobně metodická příručka str. 20
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2.2  Postavení sociálního kurátora v organizační struktuře  
jednotlivých úřadů 

Již od samého vzniku pozice sociálního kurátora docházelo k jeho zařazení do odlišných 
typů organizačních struktur v rámci specializovaných pracovišť i konkrétních oddělení 
sociálních odborů. Sociální kurátoři vykonávají svoji činnost na magistrátních úřadech 
(např. Brno, Kladno, Ostrava), úřadech městských částí (např. Praha) a městských úřadech 
(např. Černošice, Žďár nad Sázavou). Na jednotlivých sociálních odborech mohou být  
sociální kurátoři zařazeni do oddělení sociální prevence, oddělení sociálně-právní ochrany 
dítěte, oddělení dávek hmotné nouze, oddělení péče o seniory a zdravotně postižené  
a dalších oddělení (názvy jednotlivých oddělení se na konkrétních úřadech mohou lišit). 
 Tato různorodost způsobuje rozdílné přístupy jak ze strany nadřízených, tak i ze strany 
kolegů (sociálních pracovníků vykonávajících v přenesené působnosti státní správu) 
a do určité míry i samotných sociálních kurátorů. Například přímí nadřízení sociálního 
kurátora, který vykonává svoji činnost na Magistrátu města Brna na specializovaném 
pracovišti, plní úkoly vztahující se pouze k této agendě. Naproti tomu vedoucí oddělení 
sociální prevence, který vede kromě sociálních kurátorů i kurátory pro mládež a jiné 
sociální pracovníky sociálního odboru, dělí svoji pozornost a stanovení priorit při plnění 
úkolů s ohledem na  různorodé složení oddělení. 

Dalším nepříliš žádoucím specifikem práce sociálního kurátora je kumulace s jinými 
agendami. Na specializovaných pracovištích nebo ve velkých obcích s rozšířenou 
působností většinou sociální kurátor vykonává pouze svoji agendu. V menších obcích, kde 
sociální  kurátor působí, dochází k různým druhům kumulací agend. V případě, že úřady 
z praktických důvodů funkci sociálního kurátora kumulují s další pozicí, např. z důvodu 
nízkého počtu klientů za daný rok, je žádoucí, aby byly k agendě sociálního kurátora 
přiřazeny takové funkce, které ve svém výkonu nemají přímou práci s klientem, například 
manažer prevence kriminality obce. Pokud má sociální kurátor kumulovanou funkci třeba 
s kurátorem pro mládež, může v některých případech docházet ke kontraproduktivnímu 
rozdvojení rolí, které způsobuje odlišné postavení vůči jednotlivým cílovým skupinám 
(jiný postoj zastává odborník k dětem a jiný např. k otci rodiny). 

Obecně je kumulace funkcí chápána jako nežádoucí stav, ale v některých situacích může mít 
i pozitivní vliv. Jako příklad pozitivního i negativního dopadu se dá opět uvést častá kumulace 
činností sociálního kurátora s kuratelou mládeže (sociálního pracovníka OSPOD). Na jedné 
straně dochází k rozdvojení rolí, při kterém tentýž sociální pracovník zastupuje v roli sociálního 
kurátora zájmy otce dítěte a zároveň jako kurátor pro mládež zájmy samotného dítěte. Ke kolizi 
dochází, pokud např. otec požaduje propustku syna na víkendový pobyt z ústavní výchovy, ale 
tento pobyt u otce není v zájmu dítěte. Na straně druhé lze vidět v kumulaci s kurátorem pro 
mládež i výhodu: Dítě je po dosažení zletilosti propuštěno z ústavní výchovy a přechází z péče 
kurátora pro mládež do péče sociálního kurátora. Ve skutečnosti se jedná o téhož pracovníka 
a mladý dospělý klient zůstává v péči osoby, která mu poskytovala sociálně-právní ochranu 
ještě v době jeho nezletilosti. To znamená, že klient nepřechází do péče dalšího pracovníka, 
ale zůstává u toho, kterého zná často i několik let.

Sociální kurátoři se rozdělili na dva názorové proudy reprezentující: a) názor, aby sociální 
kurátor byl zahrnut do systému OK nouze a osobně mohl vyplácet, resp. rozhodovat 

o výplatě „kurátorských“ dávek MOPS; b) názor, že dávku nemusí vyplácet přímo sociální 
kurátor, ale že postačí, když tato dávka bude vyplacena klientovi pouze na základě jeho 
doporučení.  

Další činnosti, které  můžeme zařadit zejména do koordinačních aktivit sociálního 
kurátora, mají pro jeho agendu pozitivní přínos. Jedná se  např. o členství v řídící nebo 
pracovní skupině plánování rozvoje sociálních služeb. Zde je zajištěno, že sociální 
kurátor se bude účastnit přímo komunitního plánování obce a v samotném plánu 
budou zohledněny i potřeby cílových skupin jeho agendy. Někteří sociální kurátoři 
mohou být členy pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, prevence 
kriminality, sociálních, zdravotních a jiných komisí, které jsou poradními orgány rady 
nebo zastupitelstva daného úřadu.

Slučování jednotlivých činností s pozicí sociálního kurátora
Podle funkčního zařazení sociálního kurátora v rámci organizační struktury, druhu svěřené 
agendy a rozsahu jejího působení je sociální kurátor vnímán i dalšími pracovníky úřadu 
a zástupci samosprávy. Postavení sociálního kurátora v jednotlivých obcích v rámci celé 
ČR se tak diametrálně odlišuje. V řadě případů jsou sociální kurátoři pověřeni i úkoly jako 
např. vypracováním analýz sociálně patologických jevů, koncepcí fungování sociálních 
služeb dané lokality či regionu, poskytováním odborných stanovisek pro média a laickou 
veřejnost. Postavení sociálního kurátora závisí na mnoha faktorech, a to jak objektivních 
(organizační zařazení nebo množství kumulací funkcí, jak již bylo uvedeno výše), tak 
subjektivních (schopnosti a individuální dovednosti sociálního kurátora, včetně umění  
prezentace vlastní práce).
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Stanovisko MPSV  k výkonu agendy sociálního kurátora

 

2.3 Kvalifikační předpoklady pro výkon profese sociálního kurátora

Kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního kurátora jsou odvozené 
od předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka stanovených § 110 zákona 
o sociálních službách, kde odst. 1) vymezuje, že předpokladem k tomuto výkonu 
je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná 
způsobilost10.

10 Odbornou způsobilostí se podle odst. 4) § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, rozumí:
vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního a) 

Pokud jde o platové zařazení, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, řadí práci sociálního kurátora do 9. platové třídy. Konkrétně je práce 
sociálního kurátora uvedena v oddíle 2.10.19, Referent sociálních věcí, v bodě 9.3.

Na sociálního kurátora jsou kladeny vysoké psychické požadavky, a to především v oblasti 
emocionální stability (vlastnosti jako trpělivost, sebekontrola), ale i v oblasti empatie 
a zvýšené vnímavosti vůči  různým životním situacím i  různým sociálním prostředím. Velmi 
potřebná je taktéž  schopnost kreativity, originality a celkového pracovního nasazení.

Práce sociálního kurátora se dynamicky rozvíjí. Na počátku 90. let 20. století tvořily 
převážnou část klientely sociálního kurátora osoby, proti kterým bylo nebo je vedeno 
trestní řízení. V současné době je okruh osob a s nimi související spektrum problematik 
značně rozšířený (nárůst osob bez přístřeší, osoby ohrožené soc. vyloučením, osoby 
závislé na psychotropních látkách a výherních automatech, oběti a pachatelé domácího 
násilí, osoby zatížené exekucemi atd.). S tím nutně souvisí zvýšené požadavky na profesní 
a odbornou úroveň, a proto je důležité další průběžné vzdělávání sociálního kurátora. 
Sociální kurátor si doplňuje vědomosti především v oblastech: 
• sociální práce, sociální politiky, práva, ekonomiky,
•  společensko-vědního základu (ze sociologie, sociální pedagogiky, psychologie, sociální 

patologie, filozofie, sociální a kulturní antropologie atd.),
• v oblasti biomedicínské (biologie člověka, somatologie, psychiatrie),
• speciálních poznatků (pedagogika volného času, teorie sociální komunikace, adiktologie apod.).

Rovněž si rozšiřuje praktické dovednosti například z oblastí:          
• metod a technik sociální práce,
• sociální komunikace,
• asertivních dovedností, 
• komunikačních dovedností při práci s agresivním nebo psychiatrickým11 klientem,
•  psychosociálních výcviků zaměřených na rozvoj a podporu dovedností práce 

s klientem,
• vytváření a realizování sociálních projektů pro cílovou skupinu klientů,
• vedení dokumentace,
• práce s internetem,
• umění vyjednávat se společenským prostředím za práva klientů atd.

Sociální kurátor se spolupodílí na plánování vzdělávacích akcí svého vlastního profesního 
růstu, a to prostřednictvím vytváření individuálního vzdělávacího plánu úředníka, který 

právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálněprávní činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu 
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální 
pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu,
c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém 
rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za 
podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b),
d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém 
rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, 
za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálněprávním, ukončeného 
nejpozději 31. prosince 1998.
11 Nezřídka sociálního kurátora navštíví klient, který vykazuje chování psychotického pacienta, ale nikdy 
nebyl diagnostikován. Svým chováním, nezvladatelným běžnými metodami sociální práce, vypadá ze 
systému sociální pomoci. 
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respektuje předepsaný počet vzdělávacích hodin a odpovídá vzdělávacím potřebám 
pracovníka. Kurátor tento plán naplňuje a spolupracuje s krajským metodikem sociální 
prevence na dalším osobním vzdělávání.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ukládá sociálním pracovníkům povinnost 
dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.
Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace. Formy dalšího 
vzdělávání jsou podle tohoto zákona:
a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami 
navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,
b)  účast v akreditovaných kurzech,
c)  odborné stáže v zařízeních sociálních služeb,
d)  účast na školicích akcích12.

Základním rámcem pro toto vzdělávání je systém celoživotního profesního vzdělávání 
pracovníků v sociálních službách, který pracovníkům poskytne garanci kvality profesních 
školení a usnadní systémové plánování vzdělávání zaměstnanců v organizacích. Systém 
celoživotního vzdělávání pomůže pracovníkům prohlubovat všeobecné odborné znalosti 
a dovednosti a také získat příslušnou specializaci.

2.4 Vymezení kompetencí 

Kompetence sociálních kurátorů v oblasti přímé práce s klientem 

Sociální kurátor při přímé práci s klientem působí v oblasti přenesené působnosti, tj. 
v oblasti výkonu státní správy, která je zajišťována obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností. Z toho vyplývají povinnosti uvedené v legislativní části.
Jako kompetence sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem se označuje souhrn 
oprávnění a povinností, které jsou sociálnímu kurátorovi svěřeny. Tyto kompetence se 
odrážejí v náplni práce sociálního kurátora, která je přílohou této metodiky. 

Vymezení kompetencí sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem
Vyhledávání a kontaktování osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním 
vyloučením v jejich přirozeném prostředí (depistážní činnost)
Sociální kurátor provádí aktivní vyhledávání a kontaktování potenciálních klientů:
a)  v jejich přirozeném prostředí – depistážní činnost (přímo v terénu, např. na ulici, 

v noclehárně pro osoby bez přístřeší apod.),
b)  s využitím informací od spolupracujících organizací (např. Probační a mediační 

služby, NNO, Policie ČR, od zdravotnických zařízení atd.), 
c)  při návštěvách potenciálního klienta ve věznici (depistáž je prováděna na základě 

informací od Vězeňské služby ČR o pobytu klienta ve věznici),
a)  s využitím zprostředkování jinými klienty či třetí osoby (např. rodinní příslušníci, 

kolegové apod.).
Po oslovení potenciálních klientů poskytne sociální kurátor informace o možnostech spolupráce 
a informuje klienta o právech a povinnostech, které pro něj z této spolupráce vyplývají.  

12 Písmeno d) lze rozšířit o § 110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb., kdy se odbornou způsobilostí k výkonu 
soc. pracovníka (v našem případě i sociálního kurátora) rozumí absolvování akreditovaných vzdělávacích 
kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b), v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin, a praxe při 
výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru sociálněprávním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998.

Provádění sociální intervence
Sociální intervencí se rozumí služby poskytované osobám, které se přechodně ocitly 
nebo žijí v mimořádně obtížných poměrech, nebo osobám, jejichž životní způsob 
vede ke konfliktu se společností. Služby sociální intervence napomáhají těmto lidem 
k překonání jejich nepříznivé sociální situace. Slouží také k ochraně společnosti před 
vznikem a šířením negativních jevů. Jedná se o činnosti preventivního charakteru, činnost 
poskytující okamžitou a nezbytnou pomoc a pomoc při začleňování do společnosti. 
Druhy sociální intervence jsou zejména: základní sociální poradenství, terénní sociální 
práce, socioterapie, krizová pomoc, zabezpečení podmínek na přežití. 

Poskytování základního a odborného sociálního poradenství13

V rámci základního sociálního poradenství sociální kurátor poskytuje osobám potřebné 
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Podle § 3 vyhlášky č. 
505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, se jedná o:
a)  poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 

sociální služby: sociální kurátor především klientovi poskytuje informace potřebné 
k řešení jeho problému (např. o možnostech ubytování, způsobech vyřizování osobních 
dokladů apod.), nabízí mu možnosti řešení či zmírnění jeho nepříznivé sociální situace 
a nastiňuje varianty možného vývoje situace při jejím neřešení;

b)  poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb 
uživatelů a informace o jiných formách pomoci (např. o dávkách pomoci v hmotné 
nouzi), informace o dalších sociálních službách, aktivitách a možných zdrojích 
pomoci;

c)  poskytnutí informace o základních právech a povinnostech uživatele, zejména 
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně 
dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti 
na sociální službě; 

d)  poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se 
spolupodílejí na péči o klienta, a to jak ve formě péče o osobu ve společné domácnosti, 
tak ve smyslu zájmu o řešení jeho situace.

V rámci odborného sociálního poradenství podle § 4 vyhlášky č. 505/2006, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, sociální kurátor poskytuje:
a)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejm. zprostředkování 

navazujících služeb a kontaktů (může se jednat o doprovázení či asistenci při 
vyřizování na úřadech apod. či pomoc při zprostředkování kontaktu na zájmové 
a podpůrné skupiny);

b)  sociálně terapeutické činnosti, jako je poradenství v oblastech orientace v sociálních 
systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání. (V rámci sociálněterapeutické 
činnosti  se zaměřuje na obnovení vztahu klientů s jejich okolím, jejich praktických 
schopností a dovedností.  Podporuje nácvik sociálních kompetencí v jednání 
na úřadech, při získávání zaměstnání. Poskytuje informace o rizicích spojených se 
současným způsobem života.).
Metodické prostředky sociální terapie:
•  poskytnout klientovi oporu, projevit zájem o klientův problém, viditelná snaha 

pomoci a porozumět, dát najevo důvěru v klientovy schopnosti, povzbudit, uklidnit
• přímý vliv pracovníka na klienta – poskytování rady
•  pomoc prostřednictvím katarze či ventilace citů a emocí, navození  rozhovoru, aby se 

13 Činnost sociálního kurátora vykazuje znaky základního a odborného sociální poradenství, které je 
vymezeno v § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základní sociální poradenství je povinnou 
činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. 
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klient mohl uvolnit, dát volný průběh citům
•  rozhovor s klientem, aby se mohl zamyslet nad příčinami, které utvářely jeho osobní 

situaci
•  pomoc klientovi zamyslet se nad dynamikou schémat vlastního chování, nad vnitřními 

důvody svého chování a svých reakcí
•  pomoc klientovi zamyslet se nad vývojem svých schémat v chování a jejich vztah 

k minulosti14.
c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí – například v případě potřeby jedná s referenty jednotlivých úřadů (př. 
bytový odbor), vyjednává se zaměstnavatelem, doprovází klienty apod., podporuje 
obnovení či upevnění kontaktu klienta s jeho přirozeným prostředím (např. při návratu 
z VTOS).

V odůvodněných případech zajišťování a zprostředkování citlivých údajů 
oprávněným osobám 
Citlivé údaje získává sociální kurátor prostřednictvím tzv. hlášenek (blíže v kapitole 
Spolupráce sociálního kurátora s Vězeňskou službou ČR). Tyto hlášenky – tj. Hlášení 
změn a Oznámení o nadcházejícím propuštění osoby z výkonu trestu odnětí svobody 
– zasílá Vězeňská služba ČR  sociálnímu kurátorovi15. Ten s nimi nakládá takovým 
způsobem, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů a současně kontinuita práce 
s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody nebo z výkonu trestu propuštěnými. 
Hlášenky16 musí být součástí spisu a elektronického systému, sociální kurátor vede 
jejich evidenci a souhrnně je vykazuje ve statistikách. V případě naléhavé potřeby 
zjistit určité informace týkající se osoby umístěné ve výkonu trestu odnětí svobody 
může sociální kurátor využít hesla VS, která mu jsou na vyžádání poskytována krajským 
metodikem sociální prevence. Na základě hesla je sociálnímu kurátorovi poskytnuta 
konkrétní informace. Tato forma získávání informací se využívá pouze v odůvodněných 
případech. Standardně je upřednostňován listovní styk nebo faxová či elektronická 
žádost, kde uvedení hesla není potřebné.

Rozhodování o přiznání a výši mimořádné okamžité pomoci z důvodu ohrožení 
osoby sociálním vyloučením a evidování dávky 
Sociální kurátor podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, vede agendu 
poskytování dávek mimořádné okamžité pomoci osobám uvedeným v odst. 6 § 2 zákona 
č. 111/2006 Sb.17 K tomu zpracovává žádosti osob ohrožených sociálním vyloučením18 

14 http://www.voss.wz.cz/vychovna_socialni_terapie.htm
15 Podle nařízení GŘ VS ČR č. 40/2000 „k rukám sociálního kurátora“, na základě vyhlášky č. 377/2004 Sb.  
§ 2 odst. 1 nahrazeno slovy „koordinátor péče o občany společensky nepřizpůsobené obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností“.  V současné době může VS ČR rozesílat sociálním kurátorům  Oznámení 
o nadcházejícím propuštění pouze se souhlasem klienta.
16 Sociální kurátor přímá a eviduje hlášenky ve spisové dokumentaci na základě  oprávnění podle § 92 písm. 
c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.
17 Podle § 38 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. vzniká nárok na mimořádnou okamžitou pomoc dnem nabytí  
právní moci rozhodnutí příslušného orgánu  pomoci v hmotné nouzi.  Aby bylo možné těmto požadavkům  
vyhovět, doporučuje se následující postup: Osobě žádající o mimořádnou okamžitou pomoc se rozhodnutí  
vyhlásí pouze ústně a osoba se vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí – oznámení 
(§ 72 správního řádu) a zároveň se vzdá práva na podání námitky – odvolání (§ 81 odst. 2 správního řádu). 
Tím je rozhodnutí pravomocné a mimořádná okamžitá pomoc může být bezodkladně vyplacena. 
O nutnosti tohoto postupu musí být osoba žádající o mimořádnou okamžitou pomoc seznámena 
(metodický pokyn č. 2/2006). 
18 Sociální kurátor dle znění § 2 odst. 6 může považovat osobu ohroženou sociálním vyloučením za osobu 
v hmotné nouzi a může tak poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc i tehdy, když osoba neplní podmínky 

podané na předepsaném tiskopisu prostřednictvím aplikačního programu OK nouze 
a poskytuje finanční dávku mimořádné okamžité pomoci, popř. může klientovi poskytnout 
věcnou dávku (např. poukázky do předjednaných zařízení, která zajišťují stravování, 
ubytování apod.). 

Výše mimořádné okamžité pomoci osobě uvedené v § 2 odst. 6 se stanoví jednorázově 
až do výše  1 000,- Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby. Celková výše mimořádné 
okamžité pomoci se určí s přihlédnutím k úložnému a k prostředkům, které obdrží osoba 
při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, propuštění 
z věznice nebo léčebny. Součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí 
v rámci jednoho kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce. 
Pro posouzení situace se nebere v úvahu případný okruh společně posuzovaných osob19. 

Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popř. v obou 
těchto formách a vyplácí se bezodkladně20. 

Spolupráce  s dalšími subjekty při přímé práci s klientem
Vzhledem k tomu, že sociální kurátor v rámci výkonu svých činností spolupracuje s mnoha 
dalšími odborníky, je tomuto tématu věnována samostatná kapitola (viz kapitola Možnosti 
spolupráce sociálního kurátora s dalšími subjekty). 

Vedení evidence  a spisové dokumentace o práci s klientem
Vedení veškeré dokumentace probíhá dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, prostřednictvím:
 
a) Evidence klientů v přírůstkovém rejstříku
Význam přírůstkového rejstříku spočívá v rychlé a přehledné orientaci o celkovém počtu 
klientů v daném roce a o základních údajích o klientech. To znamená, že přírůstkový rejstřík 
je zaváděn nově každý kalendářní rok.  Doporučenou formou je vedení v elektronické 
podobě. 

V praxi existují různé způsoby zápisu klientů do přírůstkového rejstříku, pro příklad 
uvádíme:
Do přírůstkového rejstříku je klient v daném roce zapsán pouze jednou. A to platí 
i v případě, že klient je nově zaevidován v daném kalendářním roce a na kurátora se 
obrátí v průběhu roku opakovaně.
V přírůstkovém rejstříku jsou zapsáni klienti, kteří byli v daném kalendářním roce 
propuštěni ze zařízení (věznice, školského zařízení pro výkon ÚV či OV, léčebny aj.), 
a klienti, u kterých došlo k prvnímu kontaktu s kurátorem (osoba bez přístřeší, oběť 
trestné činnosti atd.). V případě, že klient je již evidován, je mu zachována spisová značka 
odpovídající kalendářnímu roku posledního propuštění. V rejstříku se uvede spisová 

podle § 2 odst. 2, a tedy nesplňuje nárok na příspěvek na živobytí. (§ 2 odst. 6 stanovuje, že za osobu 
v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která nesplňuje podmínky 
uvedené v odstavci 2, avšak v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek 
finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména:
a) je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny 
nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po 
dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
19 Kap. 4, bod 4.5., metodický pokyn č. 2/2006 k zákonu č. 111/2006 Sb. 
20 Odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb. požaduje vyplacení mimořádné okamžité pomoci bezodkladně.
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značka (odpovídající pořadovému číslu/roku zápisu), datum zápisu, jméno a příjmení, 
datum narození, místo trvalého bydliště, datum propuštění a jiné. Např. 1/2009.
 V situacích, kdy sociálního kurátora v daném kalendářním roce kontaktuje s jakoukoliv 
žádostí o pomoc klient, který je již v evidenci (tzn., že byl propuštěn ze zařízení 
v předcházejícím roce či ještě dříve), pak se do přírůstkového rejstříku nezapíše. Takového 
klienta si sociální kurátor často vede v pomocné evidenci. Jinou možností je, že jej 
do přírůstkového rejstříku zapíše, ale pod původní spisovou značkou. 

b) Vedení spisové dokumentace
Vedení spisu klienta je v kompetenci jednotlivých sociálních kurátorů po vzájemné 
dohodě s metodikem sociální prevence, doporučený obsah spisové dokumentace 
tvoří:
•  spisové desky, na kterých je uvedeno jméno, datum narození a trvalý pobyt klienta 

s příslušnou spisovou značkou (pořadí /daný rok spolupráce),
•  spisová „košilka“, na které jsou uvedeny základní informace o klientovi a která může 

obsahovat rodinnou a trestní anamnézu, body navrhnuté spolupráce a vyhodnocení 
v závěru roku,

•  spisové listy, na kterých se zaznamenávají jednání s klientem, písemný kontakt, jednání 
s rodinou, s institucí, dále záznam z šetření a  údaje potřebné k posouzení hmotné 
nouze osob uvedených v § 2 odst. 6  zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, 

•  evidence spisových dokladů (kopie korespondence, kterou sociální kurátor přijal 
a odeslal v jednotlivých případech, a další důležité doklady);  všechny doklady jsou 
označené pořadovým číslem.

V současné době je možné vést spisovou dokumentaci i v elektronické podobě.

Součástí spisové dokumentace je souhlasné vyjádření klienta s poskytnutím informací 
vztahujících se ke konkrétnímu úkonu a veškeré podklady o poskytnutí mimořádné 
okamžité pomoci z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením, včetně souhlasu se 
sdělováním údajů dle § 41 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů.

Dle § 12  zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
je klientovi umožněn  přístup k informacím, které jsou o něm vedeny. Obsah informace se 
zpracovává v souladu s odst. 2 § 12 tohoto zákona.

Předávání spisu mezi úřady v případě změny trvalého pobytu 
Předávání těchto spisů se řídí ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Spis by 
měl být veden úřadem dle trvalého bydliště. Ostatní úřady, které by vykonávaly sociální 
práci s klientem, by měly informovat příslušný úřad o provedených úkonech. V případě 
změny trvalého bydliště by spis měl být na vyžádání postoupen obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností, kam se klient přihlásil k trvalému pobytu. Uplatňováním tohoto 
postupu je zajištěna kontinuita sociální práce.

Vedení statistik
Sociální kurátor zpracovává statistiky pro potřeby MPSV na formuláři V 26-01 „Roční 
výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin“. Statistika je zaznamenávána 
v elektronické podobě a prostřednictvím krajského úřadu je formulář předáván MPSV. 
Formulář V 26 obsahuje pokyny k jeho vyplnění, které se mohou meziročně měnit (viz 
příloha č. 6).  

Kompetence sociálních kurátorů v oblasti výkonu koordinační činnosti
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, do něhož je sociální kurátor zařazen, je 
pověřen koordinační činností v poskytování sociálních služeb osobám ohroženým 
sociálním vyloučením. Tato agenda může být delegována na sociálního kurátora, ale také 
na koordinátora služeb sociální prevence, koordinátora komunitního plánovaní sociálních 
služeb apod. Následující kapitola vychází z předpokladu, že výkon koordinační činnosti je 
vykonáván příslušným sociálním kurátorem.

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, osobám jejichž práva a zájmy 
jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést 
ke konfliktu se společností. Zákon jako partnery pro jednání vyjmenovává například 
zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy, Vězeňskou službu, Probační a mediační 
službu, správní úřady a územní samosprávné celky. Dalšími významnými partnery jsou 
poskytovatelé sociálních služeb. Koordinace předpokládá dobrou znalost poskytovaných 
sociálních a souvisejících služeb ve svěřeném správním obvodě.

Důležitou koordinační činností je jednání s těmito subjekty směřující k dobré vzájemné 
spolupráci při řešení problematiky osob ohrožených sociálním vyloučením. Nejde jen 
o vyjednávání v zájmu konkrétních klientů při práci na jejich kauzách, ale i vytváření 
a zkvalitňování podmínek pro spolupráci dotčených institucí vedoucí k návaznosti služeb 
v pomoci cílové skupině. 

Hlavním těžištěm koordinační činnosti je zejména iniciace procesů vzniku, rozšíření 
či zkvalitňování potřebných sociálních služeb v lokalitě. Další koordinační činností 
je mapování sociálních služeb pro cílovou skupinu a dále participace na plánování 
rozvoje sociálních služeb (komunitní plánování), předávání relevantních informací mezi 
poskytovateli sociálních služeb, podporování jejich spolupráce, koordinace systému 
sociálních služeb a vyhodnocování jeho funkčnosti.
V souladu s legislativní úpravou tedy sociální kurátor vykonává také analytickou činnost, 
zajišťuje součinnost s relevantními institucemi a v této oblasti úzce spolupracuje 
s metodikem sociální prevence.

Koordinační činnost v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb
Koordinaci lze vykonávat zejména aktivní účastí na procesech komunitního plánování. 
Komunitní plány vycházejí z analýzy stávajících zdrojů a potřeb a obsahují strategii 
zajišťování a rozvoje sociálních služeb. 
Sociální kurátor se aktivně zajímá o oblast komunitního plánování, případné komplikace 
bránící mu v této aktivitě projednává s nadřízeným pracovníkem.
Komunitní plánování je jednou z metod plánování sociálních služeb v určité lokalitě, 
tak aby co nejvíce odpovídaly jejím potřebám a místním specifikům. Při komunitním 
plánování jsou zapojováni všichni členové systému sociálních služeb (poskytovatelé, 
uživatelé a zadavatelé) do zjišťování potřeb, přípravy a realizace plánu sociálních služeb. 
Charakteristickým rysem je zapojení uživatelů (současných i potenciálních) do všech fází 
tvorby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Tento způsob plánování zlepšuje 
dostupnost a kvalitu sociálních služeb. Komunitní plán je výsledkem vyjednávání mezi 
všemi účastníky, je realizován v rámci partnerství všech zúčastněných, odpovídá místním 
potřebám a podmínkám a zajišťuje efektivní využití finančních prostředků.
Sociální kurátor by měl být seznámen se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb21 
ve svém správním obvodě a účastnit se procesu komunitního plánování na místní úrovni 

21 Dle zákona o sociálních službách
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ve všech jeho fázích. Také je nezbytné, aby se kurátor seznámil se střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb kraje. Sociální kurátor může být rovněž účastníkem procesu 
plánovaní sociálních služeb na krajské úrovni.
Komunitní plánování je otevřený a demokratický proces, kdy členem pracovní skupiny22 
se může stát v podstatě kdokoliv, kdo o to usiluje. Sociální kurátor by měl v pracovní 
skupině předávat především poznatky z výkonu své agendy (např. iniciovat navýšení míst 
v azylovém zařízení apod.),upozorňovat na chybějící služby a argumentovat ve prospěch 
potřeb a zájmů cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením.
Pokud je v územním obvodu sociálního kurátora více obcí, které plánují sociální služby, 
měl by se kurátor dle možností plánování účastnit23 ve všech obcích.  
Sociální kurátor v pozici koordinátora participuje na grantových řízeních obce a jiných 
organizací, které sám oslovuje. Je součástí týmu pracovníků, kteří připravují a realizují 
grantová řízení v obci. Vyhledává, zpracovává a zprostředkovává výzvy, projekty směřuje 
k neziskovým organizacím, to znamená, že pro poskytovatele potřebné sociální služby 
v lokalitě sjednává podporu zejména z vnějších zdrojů. Podílí se na vyhlášení žádoucích 
témat grantového řízení obce v návaznosti na výstupy komunitního plánování, je 
v úzkém kontaktu s neziskovými organizacemi, usiluje o navázání spolupráce a propojení 
neziskových organizací se ziskovými subjekty. 
 
Vytváření a aktualizace adresářů poskytovatelů sociálních služeb
Vytváření adresářů  poskytovatelů sociálních služeb je efektivní metodou zvýšení 
informovanosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a je také vítaným zdrojem 
údajů pro sociální pracovníky pracující s osobami ohroženými sociálním vyloučením.

Zdrojem informací pro tvorbu adresáře jsou poskytovatelé sociálních služeb. Podklady 
lze získávat zejména:
•  na schůzkách komunitního plánování či na jiných pracovních skupinách v rámci sítě 

sociálních služeb,,
• přímým dotazováním poskytovatelů sociálních služeb,,
• z příslušných oddělení odboru sociálních věcí,, 
• využíváním Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR,,
•  využíváním Informačního portálu a databáze služeb sociální prevence pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením,,
•  využíváním dalších databází a informačních portálů, které jsou k dispozici, např. on-line 

databáze se zadáním lokality (www.icn.cz; www.neziskovky.cz;  www.bezdomovci.eu apod.),
•  vyhledáváním metodou „sněhové koule“ (nabalováním, dotazováním známých 

subjektů – poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů, zda mohou doporučit další, neznámé 
poskytovatele).

 
Adresář je vhodné vést v elektronické podobě, lze ho periodicky tisknout, doplňovat. 
Data je nutné  průběžně aktualizovat.

2.5 Spolupráce s dalšími subjekty
Spolupráce sociálního kurátora s Vězeňskou službou ČR 
Vězeňská služba České republiky byla zřízena zákonem České národní rady ve smyslu § 
1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ze dne 17. 

22 Sociální kurátor je většinou členem pracovních skupin s cílovou skupinou shodující se s jeho 
agendou. Názvy těchto skupin: pracovní skupina pro osoby v přechodné krizi, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením apod.
23 Např. prostřednictvím  připomínkového řízení při tvorbě plánu nebo předáváním podkladů, 
informací, občasnou osobní účastí na jednání pracovní skupiny při jeho implementaci.

listopadu 1992, s účinností od 1. ledna 1993. Vězeňská služba zajišťuje zejména výkon 
vazby a výkon trestu odnětí svobody v rozsahu stanoveném zákonem č. 555/1992 
Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
výkon zabezpečovací detence dle zákona č. 129/2008 Sb., dále pak ochranu pořádku 
a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství 
a Ministerstva spravedlnosti ČR. Vězeňská služba ČR (dále VS ČR) je organizační složkou 
státu a hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k plnění svých úkolů.

Obecní úřad umožňuje sociálnímu kurátorovi výkon kontinuální sociální práce s pachateli 
trestné činnosti, tj. zejména návštěvy klientů ve věznicích a vazebních věznicích, během 
vazby či výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu. 

Cílem spolupráce sociálního kurátora s VS ČR je především zabezpečení podmínek pro 
kontinuální práci s pachateli trestné činnosti. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím 
aktivní práce s klienty ve výkonu trestu odnětí svobody (vzdělávací skupiny v rámci 
sociálněprávního poradenství pro odsouzené, individuální pohovory s odsouzenými), 
součinností a zprostředkováním informací sociálním pracovníkům věznic a vazebních 
věznic (dále jen věznic) o sociálním prostředí klientů ve výkonu trestu odnětí svobody 
a o aktuální nabídce poskytovaných služeb v regionu. 

VS ČR zajišťuje se souhlasem klienta včasné oznámení o začátku a konci výkonu trestu 
a o případných změnách, které se klientů ve výkonu trestu odnětí svobody týkají.

Jak bylo uvedeno výše, Vězeňská služba poskytuje sociálním kurátorům a metodikům 
sociální prevence informace. Předávání informací lze rozdělit na: 

•  Poskytování informací na vyžádání, kdy příslušný pracovník vznese na konkrétní věznici 
dotaz (např. týkající se pracovního zařazení při výkonu trestu odnětí svobody, chování 
odsouzeného apod.). Dotaz se realizuje  telefonicky s uvedením aktuálního hesla VS 
ČR nebo písemně. Lze jej adresovat právnímu oddělení věznic (které vedou evidenci 
osobních spisů odsouzeného nebo obviněného), sociálnímu pracovníkovi věznice, 
případně ekonomickému oddělení (v otázkách pracovního zařazení, odměny za práci 
atd.). Odpovědi jsou sociálním kurátorům, případně metodikům sociální prevence, 
poskytnuty po posouzení tzv. oprávněného zájmu písemně nebo telefonicky.

•  Poskytování informací nevyžádaných oprávněným subjektem se řídí nařízením GŘ VS 
ČR, které upravuje nakládání se skutečnostmi podléhajícími oznamovací povinnosti. 
Tyto informace se týkají se zejména:
a)  přijetí osoby do výkonu vazby (včetně osob vydaných a předaných z ciziny), příp. 

převod z výkonu trestu do výkonu vazby nebo převod z vazby do jiné vazby;
b) přijetí osoby do výkonu trestu a převod z výkonu vazby do výkonu trestu;
c)  trvalé přemístění do jiné věznice (hlásí správní oddělení té věznice, do které byl 

vězeň  dodán);
d) úmrtí vězně;
e)  udělení přerušení trestu ředitelem věznice, které správní oddělení oznámí předem 

sociálnímu kurátorovi,  v jehož obvodu se odsouzený bude  zdržovat;
f ) přerušení trestu soudem;
g) nařízení dalšího trestu;
h)  změna stanoveného konce trestu s uvedením důvodu, proč ke změně došlo (např. 

snížení délky trestu amnestií nebo novelou zákona, změna konce trestu z důvodu 
útěku  nebo opožděného návratu z uděleného přerušení výkonu trestu nebo 
povoleného  opuštění věznice, zápočet dříve vykonané vazby nebo trestu);

i)  oznámení o nadcházejícím propuštění osoby z výkonu trestu (nejpozději jeden 
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měsíc před skončením výkonu trestu); v případě, že se odsouzený po propuštění 
z výkonu trestu nehodlá vrátit do trvalého bydliště, zašle správní oddělení jeden 
výtisk Oznámení o nadcházejícím propuštění osoby z výkonu trestu navíc sociálnímu 
kurátorovi do místa nově zvoleného pobytu; jestliže dojde k neočekávanému 
propuštění odsouzeného z výkonu trestu, předá správní oddělení jeden výtisk 
Oznámení o nadcházejícím propuštění osoby z výkonu  trestu navíc pro sociálního 
kurátora, a to  odsouzenému při propuštění přímo do ruky;

j) propuštění z výkonu vazby;
k)  v případě, že odsouzený byl propuštěn v jiný den, než který byl uveden v Oznámení 

o nadcházejícím propuštění osoby z výkonu trestu, zašle správní oddělení hlášení 
o propuštění z výkonu trestu.

Další doporučené formy spolupráce sociálního kurátora s Vězeňskou službou:
• sociální kurátor může být členem poradního sboru ředitele věznice;
• sociálního kurátor může spolupracovat na projektech s věznicí;
•  pracovníci věznic mohou být členy pracovních skupin a participovat ve skupině 

komunitního plánování.

Spolupráce sociálního kurátora s Probační a mediační službou 
Spolupráce s Probační a mediační službou (dále PMS) je orientována jak na odsouzené 
ve výkonu trestu odnětí svobody (zejména příprava na podmíněné propuštění s dohledem 
– parole), tak na odsouzené na svobodě (podmíněné odsouzení s dohledem – probace, 
včetně resocializačních programů). Práce úředníka a asistenta PMS je upravena zejména 
zákonem č. 257/2000 Sb.,  o Probační a mediační službě, který definuje dva klíčové pojmy 
pro práci PMS – probaci a mediaci.

Probace je vymezena jako organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, 
obžalovaným nebo odsouzeným, kontrolování výkonu trestů nespojených s odnětím 
svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného 
ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále 
jako individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl 
soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám a tím obnovil narušené právní 
a společenské vztahy. Cílem probace je tak zamezení rizika recidivy a dosažení obratu 
k řádnému životu. 

Mediací se pro účely citovaného zákona o PMS rozumí mimosoudní zprostředkování 
kontaktu obou stran za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost 
směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. 
Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného. 
Náplní práce úředníků a asistentů PMS je příprava podkladů pro možnost uplatnění 
alternativních způsobů řešení trestné činnosti, provádění mediací mezi pachatelem 
a poškozeným a vykonávání dohledu, tj. účinné kontroly výkonu alternativních trestů.

Klienti – obvinění spolupracují s PMS buď dobrovolně (především v rámci tzv. fáze 
před rozhodnutím státního zástupce nebo soudu, např. v rámci mediace mezi obětí 
a pachatelem či dalších činností směřujících k urovnání konfliktního stavu), nebo je jim 
kontakt s PMS uložen jako povinnost na základě rozhodnutí státního zástupce/soudce 
(např. při nahrazení vazby dohledem, při dohledu v rámci podmíněného odsouzení nebo 
podmíněného propuštění). Úředníci a asistenti PMS pracují s  obviněnými: 
•  kterým byl uložen alternativní trest, zejména trest obecně prospěšných prací nebo 

alternativní trest spojený s výkonem dohledu;
•  kteří byli podmíněně propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody a byl jim zároveň 

uložen dohled PMS;

• kteří byli propuštěni z výkonu vazby za současného uložení dohledu PMS;
•  mladistvými, kteří spáchali provinění a kterým bylo např. uloženo výchovné nebo trestní 

opatření, případně ochranné opatření (stejně tak PMS spolupracuje s mladistvými 
a jejich rodinami v rámci  přípravy podkladů pro rozhodnutí o  uložení některého 
z možných opatření);

•  dětmi mladšími 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a kterým bylo uloženo 
některé z možných opatření (PMS spolupracuje s dětmi mladšími 15 let a jejich rodinami 
a  rovněž v úzké součinnosti s OSPOD ještě před uložením některého z možných 
opatření); 

• kterým byl nařízen výkon trestu domácího vězení.

Úředníci a asistenti PMS v rámci svých pracovních činností spolupracují také s klienty – 
poškozenými, kterým zprostředkovávají potřebné informace vztahující se k trestnímu 
řízení, nabízejí jim možnost mediace, zprostředkovávají jim kontakty na potřebné sociální 
a další služby.

V rámci zajištění efektivní případové práce spolupracují úředníci a asistenti PMS s dalšími subjekty 
(státními i nestátními), např. se sociálními pracovníky, psychology, poskytovateli sociálních 
a jiných služeb, poskytovateli probačních programů, se vzdělávacími zařízeními apod.  

Konkrétní spolupráce mezi sociálním kurátorem a úředníkem a asistentem Probační 
a mediační služby je dána specifikem regionu a lokalit, kde specialisté působí. To 
znamená, že rozsah, náplň a intenzita spolupráce není centrálně určena. Například 
Praha má všechny úředníky a asistenty PMS centralizované do jednoho oddělení. Z toho 
důvodu úředníci nesedí na jednotlivých soudech nebo v dislokovaných pracovištích, jak 
je tomu běžně zvykem v jiných městech. Velká kumulace úředníků PMS na jednom místě 
tak vytváří specifické podmínky pro práci s klientem i potřebu intenzivnější spolupráce 
mezi samotnými úředníky (lepší vzájemná informovanost, propojenost atd.). Na druhou 
stranu tato velká koncentrace odborníků na jednom pracovišti nemusí vyhovovat 
určitému druhu klientů, kteří mají rádi komornější prostředí pro spolupráci. Tyto a jiné 
důvody způsobují potřebu probačních a mediačních úředníků a asistentů spolupracovat 
s pražskými sociálními kurátory nejenom při výměně informací, ale také se chtějí častěji 
setkávat na různých odborných konferencích nebo pracovních poradách. Naproti tomu 
existují místa, kde sociální kurátoři s Probační a mediační službou téměř nespolupracují, 
což může být dáno i specifiky podmínek pro výkon obou agend. 
Při konkrétní spolupráci se vychází z diametrálně odlišných úkolů, které obě funkce 
mají exekutivně stanovené. U sociálního kurátora se převážně jedná o přístup založený 
na doprovázení klienta, který svým dobrovolným rozhodnutím určuje průběh spolupráce, 
to znamená jeho začátek a konec. Naproti tomu přístup Probační a mediační služby 
ke klientovi je převážně založený na kontrole a vyžadování plnění soudem stanovených 
opatření. Doprovázení klienta je obsaženo pouze v části práce probačního a mediačního 
úředníka. Z těchto důvodů se spolupráce dopředu limituje pouze na určité oblasti, protože 
plnění některých úkolů náleží pouze probačnímu  úředníkovi, který musí spolupracovat 
s orgány činnými v trestním řízení, kam sociální kurátor nevstupuje, a tak přirozeně 
nevzniká ani potřeba ze strany PMS se na něho obracet. 
V rámci případové práce může být spolupráce sociálního kurátora s PMS hlubší. Je možné 
vzájemně projednávat vhodné a účelné druhy trestů či ochranných opatření. Například 
nařizování trestu obecně prospěšných prací osobám, které nejsou schopny tento trest 
vykonat. Případně domlouvat včasnou přeměnu takového trestu na trest odnětí svobody.

Příklad: Klient byl odsouzen k trestu OPP. Tento ve stanovené lhůtě nevykonal, spáchal jiný 
trestný čin a byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Z věznice požádal 
sociálního kurátora o spolupráci s PMS a pomoc při vyřízení přeměny neodpracovaných 
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hodin OPP na VTOS. Mohlo by se stát, že klient by brzy po propuštění z vězení musel opět 
nastoupit k VTOS. Klientova integrace do společnosti by tak byla ztížena.

Je také možné vypracovat vhodnou strategii multidisciplinární spolupráce v rámci 
působení na klienta. Například sociální kurátor, PMS a další instituce (léčebné, terapeutické, 
poradenské, ubytovací aj.) mohou zabránit sociálně patologickému chování klienta 
a směřovat jej ke společensky přijatelnému jednání.

Pokud sociálního kurátora kontaktuje klient, kterému byl soudně nařízen dohled PMS, 
pracovník této osobě může zprostředkovat kontakt na místně příslušného úředníka PMS. Ve fázi 
před podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody může být sociální kurátor 
v kontaktu se střediskem PMS v rámci vzájemně užitečné spolupráce při přípravě stanoviska 
PMS k žádosti o podmíněné propuštění, a to s ohledem na společnou cílovou skupinu klientů. 

PMS primárně neposkytuje věcnou ani finanční pomoc, nezařizuje záležitosti spojené 
s ubytováním, zaměstnáním a materiálním zabezpečením, ale v případě potřeby 
zprostředkovává klientovi kompetentní pomoc a služby. Dospělí klienti PMS docházejí 
na pravidelné povinné konzultace do středisek PMS, úředníci a asistenti PMS ale mají 
rovněž kompetenci navštěvovat klienta i v místě jeho bydliště, resp. PMS je oprávněna 
v rámci výkonu dohledu navštívit klienta v místě jeho bydliště24 . 

Spolupráce sociálního kurátora s orgány sociálně-právní ochrany dětí a školskými 
zařízeními
V případě mladých dospělých klientů, kterým končí ústavní nebo ochranná výchova 
z důvodu dosažení zletilosti, sociální kurátor úzce spolupracuje:
a) s orgány sociálně-právní ochrany dětí,
b) se školským zařízením, v němž je dítě umístěno.

S oběma partnery se dohodne na řešení úkolů, které je nutno plnit před propuštěním 
a po propuštění. Za optimální se považuje návštěva klienta sociálním kurátorem v zařízení 
3–6 měsíců před propuštěním (podle závažnosti jeho problémů). Pomoc sociálního 
kurátora přispívá k začlenění mladého člověka do běžné společnosti; přirozeným 
partnerem je např.  Dům na půl cesty.

Spolupráce sociálního kurátora se zdravotnickými zařízeními
Někteří klienti sociálního kurátora nejsou v evidenci praktických lékařů a nemají zajištěnu 
preventivní zdravotní péči. Je jim poskytována pouze v akutních případech. 
Dle čl. 31 Listiny základních práv a svobod má však každý právo na ochranu zdraví. Občané 
mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní 
pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Sociální kurátor by měl proto sledovat, zda 
mají jeho klienti ke zdravotní péči přístup. Jedná-li se o osoby dle § 7 zákona č. 48/1997, 
o veřejném zdravotním pojištění (důchodci, nezaměstnaní),  jsou klienti státními pojištěnci 
a mají právo na zdravotní péči v rozsahu § 11 cit. zákona. 
Sociální kurátor by měl pomáhat klientovi v přístupu ke zdravotní péči dle § 11 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 48/1997 Sb. Spolupracuje při tom se zdravotní pojišťovnou či registrujícím 
krajským úřadem. 

Spolupráce sociálního kurátora s úřady práce
Cílem spolupráce sociálního kurátora s úřady práce je přispět ke zvýšení zaměstnanosti 
osob se ztíženým postavením na trhu práce, mezi něž klienti sociálního kurátora dle 

24  Mladistvé a děti do 15 let je PMS povinna pravidelně navštěvovat i v jejich domácím prostředí a ve škole.

zákona o zaměstnanosti patří. Tato aktivita by mohla být realizována v rámci poradního 
sboru úřadu práce dle § 7 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který by měl 
plnit mj. i úkoly dle § 8 odst. 1 písm. c) cit. zákona.
Sociální kurátor si s místně příslušným úřadem práce vzájemně vyměňuje informace 
převážně o klientech, kteří z nejrůznějších důvodů mají problém s komunikací s touto 
institucí, a podniká takové kroky, kterými preventivně předchází konfliktním situacím 
nebo sankčnímu vyřazení z evidence úřadu práce. V některých případech se po domluvě 
s úřadem práce a se souhlasem klienta účastní jednotlivých jednání. 

Spolupráce sociálního kurátora  s místní samosprávou a s poskytovateli služeb 
Cílem spolupráce sociálního kurátora s NNO a poskytovateli sociálních a jiných služeb 
v regionu je vytváření sítí zařízení, které by odpovídaly potřebám klientů. 
V rámci spolupráce s místní samosprávou se sociální kurátor účastní relevantních jednání 
jednotlivých odborů (např. bytového a dalších) či rady města, kde poskytuje informace 
o potřebách v lokalitě, vysvětluje a obhajuje potřeby a zájmy cílové skupiny a poukazuje 
na možnosti jejich saturace v rámci grantové politiky města a dalších zdrojů (např. ESF 
apod.). Konkrétním příkladem realizace této spolupráce je sociální práce se skupinou tzv. 
neplatičů nájemného25 na základě Komentáře MPSV ČR č. 5/200026. 

Spolupráce mezi sociálními kurátory
Spolupráce mezi sociálními kurátory se realizuje ve dvou rovinách. První je zasazená 
do metodické oblasti a ta druhá souvisí s jednotlivými kauzami klientů. Spolupráci lze rovněž 
dělit i podle prostorového vymezení na  spolupráci regionální a celorepublikovou. 

Spolupráce na úrovni metodické 
Tuto spolupráci lze charakterizovat jako svépomocnou. Sociální kurátoři si buď individuálně, 
nebo prostřednictvím plošné, celorepublikové elektronické diskuse (Pandora) vyměňují 
informace a názory na postupy při řešení jednotlivých případů, kazuistik. V případě, že určité 
metodické téma je dlouhodobě diskutované (a to i ve spolupráci s krajskými metodikami), 
stává se podnětem pro příspěvek na celostátní odbornou konferenci sociálních kurátorů. 

Spolupráce na úrovni případové práce
Vzhledem k tomu, že potenciální nebo současný klient může využívat služeb sociálních 
kurátorů mimo svůj trvalý pobyt (jedná se především o základní odborné poradenství), 
spolupracují mezi sebou sociální kurátoři „napříč“ všemi regiony. V praxi lze konstatovat, 
že ve většině případů vyhledávají spolupráci sociální kurátoři z velkých měst (Praha, 
Brno, Ostrava, Plzeň atd.), kam nejčastěji klienti migrují. Efektivitu spolupráce mezi 
sociálními kurátory zvyšuje skutečnost, že postupy u některých tradičních přístupů jsou 
na celorepublikové úrovni obdobné.  Na úrovni spolupráce mezi sociálními kurátory velmi 
záleží. Intenzivní spoluprací se dá klientovi velice účinně pomoci nebo předejít duplicitě 
poskytovaných služeb, případně zabránit zneužívání sociálních služeb klientem. 

Spolupráce na regionální úrovni
Spolupráce na úrovni kraje je intenzivní, a to především díky práci krajských metodiků, 
specifikům daného regionu (historie, tradice, sociální problémy atd.) a osobním 

25 V rámci této spolupráce hledá sociální kurátor možnost uplatnění § 687 zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku – možnost sjednání smlouvy mezi správci bytového fondu a klienty o předání bytů nezpůsobilých 
pro řádné užívání za účelem rekonstrukce. Nájemce se dohodne s pronajímatelem, že sám provede úpravy 
předávaného bytu.
26 Komentář č. 5/2000: Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.
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neformálním vztahům. V historii práce sociálních kurátorů, ale v některých případech 
i v současnosti stále existuje určitá kolegiální zastupitelnost, např. při návštěvě věznic 
(do roku 1995 sociální kurátoři v Praze chodili na základě rozpisů pravidelně do pražských 
věznic a přijímali  požadavky ze strany obviněných nebo odsouzených pro ostatní 
nepřítomné kolegy, kterým pak „zakázku“ klienta předávali). Aktuálně funguje i vzájemná 
výpomoc např. při zajištění společných cest do věznic (nabídnutí kolegovi odvoz 
služebním autem). Forem spolupráce na regionální úrovni může být celá řada, protože 
mezi sousedícími obcemi existuje intenzivnější vztah. 

Spolupráce na celorepublikové úrovni
V této rovině se spolupráce projevuje např. prostřednictvím elektronické konference 
Pandora, v rámci které dochází k vzájemné konzultaci konkrétních případů nebo 
jednotlivých metodických postupů.
Při spolupráci na celorepublikové úrovni je důležité zohlednit regionální a lokální rozdíly 
při výkonu agendy sociálního kurátora, neboť v některých konkrétních případech může 
docházet při spolupráci k nedorozumění vycházejícímu z odlišných podmínek (viz výše 
zmíněná problematika malých a velkých obcí).  

3. Vymezení činnosti metodika sociální prevence

Tato kapitola pojednává o činnosti metodika sociální prevence, jeho legislativním 
vymezení, postavení ve struktuře krajských úřadů, kvalifikačních předpokladech, které 
musí splňovat pro výkon své agendy. Dále definuje jeho metodickou a kontrolní činnost 
ve směru k sociálním kurátorům a upravuje také jeho spolupráci s dalšími subjekty, jako 
jsou MPSV, Vězeňská služba ČR apod. 

3.1 Vymezení v platné legislativě
Pracovní pozice metodiků sociální prevence vznikla v roce 2003 jako jeden z výstupů 
reformy veřejné správy.
Kompetence metodiků vyplývají z § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), kde se ukládá krajskému úřadu povinnost poskytovat odbornou 
a metodickou pomoc obcím, v písmenu e) pak organizovat kontrolu výkonu přenesené 
působnosti obcí. Další povinnosti krajských metodiků vyplývají ze  zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejm. § 93 a § 95. 

3.2 Zařazení v organizační struktuře úřadů
S ohledem na odlišné typy organizačních struktur jednotlivých krajských úřadů a odlišné 
varianty kumulovaných úvazků, nelze metodiky sociální prevence jednoznačně zařadit.
V současné době je běžnou praxí, že má metodik sociální prevence v pracovní náplni 
další kumulované funkce  (např. jako metodik kurátorů pro děti a mládež nebo metodik 
prevence kriminality).
V pozici metodického pracovníka kumulace zpravidla nepřináší sporné rozdvojení rolí, 
jako tomu může být u pracovníka v přímé péči. Pozitivně lze v takovém případě hodnotit 
i širší znalost sociální problematiky, což je s ohledem na funkci metodika prospěšné.
Jediným rizikem je v tomto případě možný nedostatek prostoru pro vykonávání funkce 
metodika sociální prevence, což je do velké míry ovlivněno již zařazením do organizační 
struktury úřadu, a s tím související přístup nadřízeného. 

3.3 Kvalifikační předpoklady
Kvalifikační předpoklady pro výkon povolání metodika sociální prevence by měly být 
odvozeny od  předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka  stanovené § 110 
zákona o sociálních službách, kde odst. 1) vymezuje, že předpokladem k tomuto výkonu 
je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná 
způsobilost27. Zákon o sociálních službách dále ukládá sociálním pracovníkům povinnost 
dalšího vzdělávání, kterým si upevňují a doplňují kvalifikaci.

Dále se metodik sociální prevence aktivně podílí na plánování svého profesního růstu 
prostřednictvím vytváření individuálního vzdělávacího plánu úředníka. V souvislosti s tím 
by měl metodik splnit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti úředníka, která vychází ze 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále z vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštní část zkoušky by měla být přizpůsobena celé pracovní náplni pracovníka (vč. 
ostatních kumulovaných úvazků), nicméně pracovní pozice metodik sociální prevence se 
týká část: Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním 
postižením nebo Výkon správní činnosti v sociálních službách.

Další vzdělávání se často odvíjí s ohledem na další kumulované funkce, nicméně podle 
podmínky o doplňování kvalifikace ze zákona o sociálních službách si metodik rozšiřuje 
praktické dovednosti v následujících oblastech:          
• aktuálně platná legislativa,
• metody a techniky sociální práce,
• plánování rozvoje sociálních služeb a mapování potřeb daného území,
•  vytváření a realizování sociálních projektů pro cílovou skupinu klientů (včetně možností 

evropských projektů),
• vedení spisové dokumentace apod.

3.4 Vymezení kompetencí 
Ve vztahu k sociálním kurátorům spočívá činnost metodika sociální práce zejména 
v jejich metodickém vedení28:
• metodik svolává a iniciuje pravidelná setkání se sociálními kurátory,
• provádí metodické dohlídky a kontroly,
•  zjišťuje vzdělávací potřeby sociálních kurátorů a na základě zjištění zprostředkovává 

odborné semináře a účast na celoživotním vzdělávání,
• zprostředkovává sociálním kurátorům supervizi odborníkem s příslušným výcvikem, 
•  monitoruje na úrovni kraje cíle a opatření vytyčené v rámci komunitního plánování 

jednotlivých obcí pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením,
•  dohlíží, aby cíle a opatření vytyčené v rámci komunitního plánování jednotlivých 

obcí pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením byly zveřejněny 
na Informačním portálu a databázi služeb sociální prevence (vkládání dat domlouvá se 
sociálními kurátory pověřenými výkonem koordinační činnosti),

• poskytuje hesla Vězeňské služby,
• zveřejňuje aktuality na  Informačním portálu a databázi služeb sociální prevence,
• zprostředkovává sociálním kurátorům setkání s dalšími subjekty na úrovni kraje,
27 Vymezení odborné způsobilosti podle odst. 4) § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je  
uvedeno v metodické příručce na str. 12.
28 Metodické vedení se vztahuje jak na výkon koordinačních činností sociálního kurátora, tak na jeho přímou 
práci s klienty. 
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• zajišťuje jednotnost pracovních postupů sociálních kurátorů v kraji,
•  informuje sociální kurátory o legislativních změnách a zprostředkovává výklad těchto změn,
• dohlíží na aktuálnost adresáře sociálních kurátorů v kraji a informuje o jeho změnách,
• spolupracuje s dalšími subjekty, které poskytují služby dané cílové skupině. 

Ve vztahu k MPSV:
• průběžně informuje MPSV o stavu v regionu,
• zajišťuje tok informací z MPSV až na úroveň sociálních kurátorů a zpět,
•  pravidelně v Informačním portálu a databázi služeb sociální prevence aktualizuje údaje o své               

činnosti,
•  připomínkuje návrhy legislativních úprav, které zpracovává z návrhů sociálních kurátorů, 

a následně je projednává a předává na MPSV,
• zajišťuje sběr a načítání statistických výkazů V 26-01 pro MPSV,
• spolupracuje s dalšími subjekty, které poskytují služby dané cílové skupině. 

3.5 Vymezení metod realizace jednotlivých činností
Metodické vedení sociálních kurátorů může mít formu: 
• individuální (telefonické konzultace, korespondence, e-mailová konzultace, osobní konzultace 
na krajském úřadu),
• skupinových setkání, 
• vydání metodického pokynu či stanoviska.

Při metodickém vedení metodik: 
•  Organizuje pravidelné setkávání se sociálními kurátory minimálně jedenkrát za dva 

měsíce, facilituje výměnu zkušeností a vzájemnou pomoc mezi sociálními kurátory, 
využívá příkladů dobré praxe a práce s kazuistikami, žádá od sociálních kurátorů 
informace a analytické zprávy o stavu nabídky a poptávky služeb a potřeb cílové skupiny 
v jejich působnosti. 

•  Zprostředkovává předávání příkladů dobré praxe a iniciuje jejich uplatňování. 
•  Zprostředkovává nabídku vzdělávání sociálním kurátorům podle jejich aktuálních 

potřeb, které mapuje na pravidelných schůzkách, a prostřednictvím výzkumů, které 
realizuje na Informačním portálu a databázi služeb sociálních prevence. Sám sociální 
kurátory seznamuje s novými právními předpisy a dalšími aktuálními informacemi, 
zprostředkovává inovační kurzy a další vzdělávání podle individuálních potřeb sociálního 
kurátora a současných podmínek.

•  Provádí metodické dohlídky. Metodická dohlídka je jednou z forem metodické 
pomoci, kterou je realizován bod c) odst. 1 § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení). V rámci metodické dohlídky metodik zjišťuje, jak jsou respektovány zákonné 
předpisy a metodické pokyny, zda nedochází k závažným pochybením při výkonu státní 
správy v přenesené působnosti. Metodická dohlídka má směřovat k metodické pomoci, 
k vyjasnění, jak správně konat, a umožňuje včasnou nápravu případných nedostatků. 

V rámci metodické dohlídky je například zjišťováno:
-  způsob zacházení s citlivými údaji (např. nakládání s hlášenkami, zda jsou zajištěny proti 

přístupu neoprávněné osoby, v případě potřeby upozorňuje správní oddělení věznic, že 
jsou hlášenky zasílány nekompetentnímu úřadu či bez vyznačení jména nebo funkčního 
místa);

-  úroveň koordinace – jak sociální kurátor pomáhá utvářet sociální síť a propojovat služby 
jednotlivých poskytovatelů služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením, zda 
sociální kurátor vede evidenci poskytovatelů služeb, zná kontaktní osoby a tyto údaje 
pravidelně aktualizuje; 

-  jak sociální kurátor zjišťuje potřeby klientů, poskytovatelů sociálních služeb a obce či 
komunity, tam, kde funguje, zjišťuje participaci sociálního kurátora v komunitním plánování 
sociálních služeb (či obdobném plánu strategického rozvoje sociálních služeb).

Výstupem z metodické dohlídky je zápis, který je konstatováním zjištěných skutečností 
a případných zjištěných nedostatků, může obsahovat také konkrétní metodická 
doporučení směrem ke zkvalitnění činností sociálního kurátora. Zápis slouží pro další 
potřebu metodika i sociálního kurátora. Zápis je informativní, nemá právní závaznost. 
Metodik tímto způsobem získává přehled o způsobu práce sociálních kurátorů, o obvyklé 
praxi a zavedených postupech na daném úřadě. Sociální kurátor zase získává podněty 
k další činnosti, zkvalitnění výkonu a nápravě zjištěných nedostatků. Tento typ metodické 
pomoci je vhodný např. tam, kde do funkce nastoupí nový pracovník: 
• zprostředkovává supervizi nebo jiné zdroje odborného růstu a psychohygieny – metodik 
poskytuje kontakty na supervizory;  
• poskytuje hesla Vězeňské služby: metodik si nastuduje metodický list o poskytování 
hesel Vězeňské služby a při své práci dodržuje postupy v něm stanovené. Hesla slouží 
ke komunikaci s Centrální evidencí vězňů. Metodik při poskytování hesla postupuje podle 
metodického doporučení MPSV ke komunikaci s Centrální evidencí vězňů pomocí hesel 
a při poskytování hesla sociálnímu kurátorovi dodržuje pravidla v něm stanovená. Hesla 
slouží k telefonickému získání informace, nezbytné pro výkon funkce sociálního kurátora. 
V případě, že informaci není nezbytné získat okamžitě, je možné též použít listovní styk. 
Při nakládání s osobními údaji klientů je bezpodmínečně nutné respektovat zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Metodik není oprávněn sdělit heslo jiné osobě než sociálnímu kurátorovi. Při 
předávání a využívání hesla nesmí dojít k jeho zneužití a k uniku informací. Heslo nelze 
použít v přítomnosti neoprávněné osoby (telefonické poskytování informací před další 
osobou) a nemůže být volně přístupné na nezabezpečeném místě. 

Provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku pomoci sociálně 
vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením.
Krajský úřad organizuje podle § 67 odst. 1 písmeno e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kontroly výkonu přenesené působnosti 
obcí. Kontrolou výkonu přenesené působnosti na úseku pomoci sociálně vyloučeným 
osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením může být pověřen metodik nebo jiní 
pracovníci krajského úřadu (dáno organizační strukturou úřadu, odborností a zařazením 
metodika, předmětem a rozsahem prováděné kontroly). Kontrola se řídí § 129 a § 129b 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů.
Výstupem z kontroly je protokol o výsledku kontroly přenesené působnosti. Protokol 
má náležitosti stanovené zákonem č. 129/2000 Sb. S výsledkem kontroly je stejnopisem 
protokolu seznámen tajemník obce. V případě, že tato funkce není v obci zřízena, je 
s protokolem seznámen starosta obce, popř. jím pověřený zástupce. V případě pochybení 
je požadavek na odstranění nedostatků následován opětovnou kontrolou.

Ve vztahu k MPSV ČR  pak metodik zejména:
•  Průběžně informuje MPSV o stavu v regionu, a to  na základě informací získaných zejména 

v kontaktu se sociálními kurátory z podnětu MPSV, ve smyslu cílených dotazů a iniciativ MPSV. 
•  Zpracovává informace o stavu v regionu vyžádané od sociálních kurátorů. Tyto zprávy 

vyhodnotí a zpracuje spolu s údaji z Informačního portálu a databáze služeb sociální 
prevence a souhrnnou zprávu zasílá na MPSV. 

•  Zajišťuje tok informací z MPSV až na úroveň sociálních kurátorů, kdy metodik pracuje 
jako spojovací článek pro přenos informací mezi MPSV a sociálními kurátory, případně 
poskytovateli sociálních služeb. Informace zprostředkovává prostřednictvím osobních 
setkání, metodických pokynů atd.
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•  Připomínkuje návrhy legislativních úprav, které zpracovává z návrhů sociálních kurátorů, 
a na tomto poli s MPSV dále jedná.

•  Zajišťuje sběr a načítání statistických výkazů V 26-01 (příloha č. 6) pro MPSV. Výkazy 
se vybírají jednou ročně od krajů, které je získávají od příslušných obcí. Krajský úřad 
stanoví sociálním kurátorům termín odevzdání V 26-01. Výkaz se zabývá podporou 
marginalizovaných skupin, například osob propuštěných z vězení a osob, které byly 
propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je centrální orgán státní správy odpovědný za sběr 
statistických údajů o sociální péči a sociální ochraně v ČR. Statistické údaje ministerstvo 
využívá pro účely analýz a plánování a tvoří také samostatné programy sociální ochrany. 
Hrají tak důležitou roli při zavádění Evropského systému jednotných statistik sociální 
ochrany (ESSPROS) v České republice.
Od vstupu České republiky do EU v květnu 2004 je MPSV na základě nařízení Rady (ES) 
č. 322/97 o statistice zodpovědné za poskytování evropských statistických dat o celé oblasti 
sociální ochrany v rámci ESSPROSu. MPSV musí pak dále poskytovat data přímo Eurostatu.

Povinností metodika je také:
• Spolupráce s dalšími subjekty, které poskytují sociální služby dané cílové skupině. 
Metodik navazuje kontakty a spolupracuje se středisky PMS v daném regionu, s VS 
ČR a dalšími organizacemi. Upozorňuje samosprávné orgány kraje na nedostatky 
v poskytování sociální pomoci sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým 
sociálním vyloučením.
• Sebevzdělávání – metodik se seznamuje s novými právními předpisy či jejich úpravami, 
a to jak z vlastního podnětu, tak i z podnětů přicházejících z okolí (krajský úřad, MPSV, 
sociální kurátoři atd.).
• Zapojení do procesu tvorby plánu rozvoje kraje – na základě informací získaných 
od sociálních kurátorů dává podněty k doplnění a dopracování plánu rozvoje kraje.

3.6 Možnosti spolupráce metodika sociální prevence s dalšími subjekty
Cílem spolupráce metodiků s dalšími subjekty je zajištění kvality a systémovosti 
kontinuální pomoci sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním 
vyloučením. V rámci tohoto cíle metodici spolupracují s:

Vězeňská služba ČR
Cílem spolupráce metodiků s VS ČR je zajištění kontinuální sociální práce s osobami 
sociálně vyloučenými a osobami sociálním vyloučením ohroženými – systémové 
práce především s vězněnými a propuštěnými klienty. Sociální služba v rámci VS ČR je 
poskytována sociálními pracovníky věznic a vazebních věznic, které metodicky řídí 
a jejichž činnost kontroluje metodik. Metodik je pracovníkem Odboru výkonu vazby 
a trestu Generálního ředitelství VS ČR. Metodik GŘ VS ČR minimálně jednou ročně 
svolává porady sociálních pracovníků, popřípadě odborné semináře k určitým tématům. 
Spolupráce může být navázána a následně udržována na těchto setkáních, případně 
naopak na akcích pořádaných metodiky sociální prevence.

Probační a mediační služba
Metodik spolupracuje zejména s Oddělením pro koncepční, analytické a metodické 
činnosti PMS a s krajským metodickým koordinátorem PMS. 

Služby sociální prevence
Metodik komunikuje s poskytovateli sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence, 
řeší otázky nastavení služby s ohledem na potřeby a možnosti regionu.

II. ČÁST – HISTORIE, ZÁSADY A METODY PRÁCE

4. Historie práce sociálního kurátora29 a metodiků sociální 
prevence

Následující kapitola velice stručně přibližuje vznik funkce sociálního kurátora. Již v úvodu 
je nutné poznamenat, že původní zaměření sociálních kurátorů bylo omezeno pouze 
na klienty vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, proto se text věnuje zejména 
této problematice. Záznamy z projektu Řásnovka, který odstartoval působení sociálních 
kurátorů v Československu, dokládají, že sociální kurátoři byli od počátku svého působení 
chápáni zejména jako sociální pracovníci. 

Sociální práce s odsouzenými a jejich rodinami má své kořeny v křesťanské filozofii 
milosrdenství a pomoci bližnímu, ve společenském hodnotovém systému, který bez 
ohledu na křesťanskou motivaci nabízí pomoc z filantropických pohnutek a sounáležitosti 
k lidskému společenství, a v neposlední řadě v celospolečenském zájmu o zdravou 
společnost a její ochranu před jedinci, kteří se obtížně adaptují na obecně platné normy 
a ohrožují právní řád (Voňková, Chalupová, 1992).

Idea pomoci vězňům má v lidském společenství historickou kontinuitu. Souvisí především 
s křesťanstvím a s evangelickým vyzváním „vězňů navštěvovati“ (Bible, 1979). Jedním 
z prvních známých spolků působících na poli pomoci vězňům byl florentský církevní spolek 
Buoni homini založený v roce 1541. Začátky organizované pomoci lze najít v působení sv. 
Vincence z Pauli, kterého pověřil v roce 1619 francouzský král dohledem nad pastorační 
činností na galérách. Pod jeho vedením zahájilo činnost Sdružení milosrdných žen, jejichž 
pomoc zahrnovala také vězně. Pro galérníky založil sv. Vincenc dva azylové domy.
O sto let později vystupuje před francouzským Národním shromážděním Mirabeu se 
zprávou o stavu vězeňství a projektem pomoci odsouzeným a propuštěným vězňům.
 Přibližně okolo roku 1776 začíná ve Filadelfii působit hnutí za reformu vězeňství 
a ulehčení životního osudu vězňů. V Anglii té doby působí John Howard, nazývaný prvním 
mezinárodním vězeňským inspektorem. V Anglii je také roku 1817 založeno Sdružení pro 
nápravu uvězněných žen. V Německu bylo ustanoveno v roce 1826 Rýnsko-vestfálské 
sdružení vězňů a v roce 1827 Berlínské sdružení pro nápravu vězňů.
V roce 1846 ve Frankfurtu nad Mohanem a o rok později v Bruselu proběhly první 
mezinárodní  penitenciární kongresy a byla založena Mezinárodní trestní a penitenciární 
komise. Ve dvacátém století sehrála významnou roli OSN. Dne 10. 12. 1948 schválilo Valné 
shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Článek 5 deklarace stanoví, že „nikdo 
nesmí být mučen nebo podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo 
trestu“.  Pod záštitou OSN proběhl v Ženevě roku 1955 první kongres orientovaný na prevenci 

29Slovo kurátor  pochází z latinského cura – péče, starost, pozornost, horlivost; curatio – péče, řízení, správa; 
cutator – poručník, správce, zástupce. (Slovník latinsko-český, 1926)
Curator  bylo označení pro římského úředníka republikánské doby, curatores vedli v komisích práce technické, 
hospodářské a kulturní (curatores aquarum – dozor nad vodovody, curatores viarum – nad stavbou a údržbou 
silnic, curatores frumenti – rozdělovali obilí, curatores aedium – dohled nad veřejnými stavbami. 
(Encyklopedie antické kultury, 1974)
Ottův slovník naučný uvádí, že cura (ve významu opatrovnictví) byla v římském právu zřizována pro nezletilé, 
ale též pro osoby dospělé. Právo rakouské znalo pojem curator ad actum – tzv. opatrovník pro jednotlivé  
úkony. Kuratela byla stanovována nad majetkem osoby nezvěstné, nad pozůstalostí ležící a nad majetkem  
osoby dosud nenarozené. (Ottův slovník naučný, 1906 )
Kurátor je také název pro funkci správce sbírek (např. muzejních), u evangelické církve je kurátor laický 
představený sboru synodního, u pravoslavné církve je členem rady starších náboženské obce. 



32 33

zločinnosti a zacházení s pachateli trestné činnosti. Výsledkem kongresu byla Standardní 
minimální pravidla zacházení s pachatelem, která od té doby sehrála významnou roli při 
humanizaci vězeňských systémů v různých zemích (Kýr, 2001).
 
Projekt  Řásnovka
Již v průběhu 50. let 20. století se v Československu objevuje potřeba vytvořit systém 
péče o propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Ovšem až na konci padesátých let 
bylo přijato opatření zabývající se dovršením nápravy a převýchovy osob propuštěných 
z nápravných zařízení a výchoven dorostu. Jednalo se o vládní usnesení č. 864 ze dne 
14. 10. 1959 o opatřeních zabezpečujících dovršení nápravy propuštěných osob. Byla 
ustanovena povinnost oznámit příslušným orgánům alespoň měsíc před propuštěním 
odsouzeného na svobodu skutečný den propuštění spolu s dalšími údaji, které mohly 
mít význam pro zařazení do zaměstnání. Dále byl formulován zákaz pro podniky činit při 
přijímání rozdíly mezi „normálními osobami“ a propuštěnými z výkonu trestu.
Vládní usnesení č. 461 z roku 1962 stanovilo nutnost vydávání směrnic, které by konkrétně 
řešily otázku spolupráce a vymezení pravomoci jednotlivých orgánů při převýchově 
pachatele. Toto usnesení bylo provedeno směrnicí č. 0236/1962, která se zabývala 
konkretizací spolupráce mezi odbory okresních národních výborů a orgány Veřejné 
bezpečnosti.
Zákonná úprava postpenitenciární péče byla obsažena v zákoně č. 59/1965 Sb., 
o výkonu trestu odnětí svobody. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí: „Podmínky 
života na svobodě, do nichž odsouzení vstupují po propuštění z výkonu trestu, mají 
rozhodující význam pro dovršení jejich nápravy. Ukazuje se zejména, že otázka recidivy 
trestné činnosti se často více spojuje s otázkou péče společnosti o odsouzené po jejich 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.“ V roce 1966 byla v Opavě experimentálně 
vytvořena Komise pro nápravněvýchovnou činnost za účelem koordinace práce různých 
složek zainteresovaných na poli postpenitenciární péče.     

Historie působení sociálních kurátorů na našem území počíná rokem 1968. Výzkumný 
ústav kriminologický při Generální prokuratuře ČSSR tehdy uskutečnil experiment 
Postpenitenciární péče v rámci rozsáhlejšího výzkumu Faktorů recidivy (Antoni, 2002). 
Už ve své době se experimentu dostalo názvu Projekt Řásnovka podle místa prvních 
kanceláří výzkumníků.
Do projektu Řásnovka bylo zařazeno 100 odsouzených, se kterými se pracovalo po dobu 
jednoho roku po jejich odchodu z věznice30. Výzkum dokázal, že kvalitně prováděná 
sociální práce může účinně přispět k omezení počtu recidivujících pachatelů. Na základě 
výzkumných zjištění bylo doporučeno použití sociální práce na úrovni sociálního servisu 
a poradenství. Od počátku bylo také zřejmé, že pouhá postpenitenciární péče není 
postačující, a činnost kurátorů směřovala ke kontinuální práci s klientem.
 Zajímavý je údaj ze závěrečné zprávy projektu Řásnovka o tom, že již v průběhu ročního 
experimentu práce s propuštěnými se na výzkumné pracoviště obrátilo dalších 300 osob, 
které žádaly pomoc. Jednalo se o další propuštěné z výkonu trestu, rodinné příslušníky 
odsouzených či propuštěných a další. I tato skutečnost napomohla k tomu, že ještě 
v průběhu trvání projektu Řásnovka bylo přistoupeno k budování sítě sociálních kurátorů, 
kteří byli jako specializovaní pracovníci postpenitenciární péče začleněni do sociálních 
odborů okresních národních výborů a obvodních úřadů měst31. 
30Výzkum prověřil použití tří metod práce s propuštěnými osobami: metody sociální práce, které se ukázaly  
jako účinné, vzhledem k mnohem nižší recidivě u osob, jimž byly poskytovány služby a poradenství v prvním  
roce po propuštění z výkonu trestu; metody psychoterapeutické se ukázaly jako vhodný doplněk k metodám  
sociální práce u jedinců, kteří mají osobnostní předpoklady pro spolupráci s psychologem, obecně jako forma  
pomoci po propuštění by byla velmi nákladná a jen málo efektivní; spolupráce s dobrovolníky,  
tzv. důvěrníky – v rámci výzkumu se nepodařilo vytvořit fungující síť dobrovolníků a ověřit tuto metodu.
31Závěrečná zpráva experimentu Řásnovka (1972) navrhovala zřízení samostatného orgánu při Ministerstvu  

Současně ještě za trvání Řásnovky bylo v Praze zřízeno první specializované pracoviště 
– Oddělení zvláštní péče při Správě sociálních služeb Hl. města Prahy, které se  stalo 
školicím centrem pro kurátory z celé republiky. Projekt Řásnovka tak odstartoval existenci 
této specifické sociální služby.
Práce sociálních kurátorů byla metodicky vedena MPSV, kde bylo k tomuto účelu zřízeno 
v roce 1971 Oddělení péče o občany společensky nepřizpůsobené. Významná byla 
především publikační činnost tohoto oddělení. Pravidelně vycházející časopisy Práce 
sociálních kurátorů  a metodické sborníky Péče o společensky nepřizpůsobené občany 
výrazně zkvalitňovaly a sjednocovaly praxi. 
Mezistupněm metodiků MPSV a sociálních kurátorů byli tzv. krajští sociální kurátoři, kteří 
vykonávali metodickou, vzdělávací a kontrolní činnost32.
 
Legislativní úprava práce sociálního kurátora v letech 1976 až 1989
Až do roku 1976 se práce sociálních kurátorů opírala o rozšířený výklad § 79 zákona 
č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení: „Občanům, kteří se přechodně ocitli nebo žijí 
v mimořádně obtížných poměrech, se poskytují služby, jichž je třeba k překonání těchto 
poměrů.“ Současně zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ukládal národ-
ním výborům, aby ve spolupráci se společenskými organizacemi pečovaly o vytváření 
vhodných podmínek pro dovršení nápravy odsouzených po jejich propuštění z výkonu 
trestu.
Od 1. ledna 1976 vstoupil v účinnost zákon ČNR č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, 
a současně zákon ČNR č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení. 
Prováděcí předpis k oběma zákonům – vyhláška MPSV ČSR č. 130/1975 Sb. v díle čtvrtém 
podrobně rozváděla péči o občany společensky nepřizpůsobené.
Tento systém byl zrušen a nahrazen v roce 1988 přijetím nových zákonů: zákona č. 
100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů 
České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a prováděcí vyhlášky MPSV ČSR č. 
152/1988 Sb.
 Hlava šestá zákona č. 100/1988 Sb., o soc. zabezpečení, stanovila v § 90–91 rozsah péče 
o společensky nepřizpůsobené občany a občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Zákon 
č. 114/1988 Sb. pak v § 42–43 vymezoval kompetence jednotlivých orgánů při práci 
s občany společensky nepřizpůsobenými.

5. Etické zásady, dilemata a rizika v práci sociálního kurátora

Práce sociálního kurátora se obdobně jako jiné profesní skupiny sociálních pracovníků řídí 
etickým kodexem. Sociální kurátoři pro svoji práci přijali obecně uznávaný etický kodex, 
který vytvořila Společnost sociálních pracovníků České republiky (2006). Etický kodex 
je jakýmsi vodítkem pro rozhodování, jednání nebo zastávání určitých postojů v rámci 
sociální práce při výkonu funkce sociálního kurátora. Tato morální norma by se měla dělit 
minimálně do třech rovin. První směřuje do osobní roviny a koresponduje s hodnotovou 
orientací a svědomím jedince – sociálního pracovníka. Druhá má usměrňovat profesní 
různorodost sociálního pracovníka, který ovšem principiálně vykonává sociální práci 
založenou na stejném základě. Ten se poté liší v jednotlivých oblastech (např. sociální 
práce v postpenitenciární péči,  ve vězeňství, ve zdravotnictví, v trestní justici atd.). 

spravedlnosti, který by tuto agendu komplexně zabezpečoval a současně doplňoval i institutem péče nucené.  
Praxe se ovšem odvíjela odchylně. Institut péče nucené byl nahrazen ochranným dohledem na základě  
zákona č. 44/1973 Sb., o ochranném dohledu, vykonávaným Veřejnou bezpečností.
32Vyhláška MPSV ČSR č. 130/1975 Sb., kterou se prováděl zákon o sociálním zabezpečení, v § 97 ustanovuje  
zřízení krajských metodických středisek, které mají garantovat metodicko-odborné řízení, konzultační službu  
a odborné prohlubování činnosti. Organizačně byly včleněny do krajských národních výborů, které pro ně  
vydávaly organizační řád.
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Poslední třetí oblast směřuje ke klientovi, potažmo k celé společnosti. Etický kodex nesmí 
sloužit jako donucovací prostředek, ale ani jako nedotknutelné dogma. Život a především 
sociální práce přináší celou řadu nových a nespecifikovatelných situací, na které nemůže 
ani sebelépe formulovaný kodex vždy najít správné a jediné možné stanovisko. 

Etický kodex sociálních pracovníků České republiky vychází z hodnot lidských práv 
a jedinečnosti každého lidského individua. Z respektování lidské odlišnosti, důrazu 
na vedení k soběstačnosti a uspokojování potřeb k seberealizaci každého klienta. 
V neposlední řadě vychází z jeho vedení k participaci na vlastním životě. 
Sociálním pracovníkům potom ukazuje směr pravidel etického chování jak ke společnosti, 
tak ke svým kolegům a profesi, kterou ve společnosti vykonávají. Etický kodex je základem 
i pro řešení etických problémů a dilemat. 
Znalost etických zásad může vést sociálního kurátora ke snadnější identifikaci s jeho 
profesí, kolegy a místem ve společnosti.

Etický kodex Společnosti sociálních pracovníků České republiky
1. Etické zásady 
1.1 Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální 
spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin 
a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálního 
pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv 
Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích 
a úmluvách. Dále se řídí ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony 
tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí. 
1.2 Sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho 
původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný 
stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické 
přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. 
1.3 Sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, 
aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob. 
1.4 Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a sdružením 
občanů svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení 
konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků. 
1.5 Sociální pracovník dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými 
zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni. 

2. Pravidla etického chování sociálního pracovníka 
2.1 Ve vztahu ke klientovi
2.1.1 Sociální pracovník podporuje své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti. 
2.1.2 Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů. 
2.1.3 Sociální pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace 
všem klientům. Sociální pracovník jedná s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímá 
se o celého člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí 
a usiluje o rozpoznání všech aspektů života člověka. Sociální pracovník se zaměřuje 
na silné stránky jednotlivců, skupin a komunit a tak podporuje jejich zmocnění. 
2.1.4 Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace 
požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty, 
a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytne 
bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k právním úkonům 
v plném rozsahu (zejména nezletilé děti), nebo případy, kdy jsou ohroženy další osoby. 
Tam, kde je to v souladu s platnými právními předpisy, umožňuje účastníkům řízení 
nahlížet do spisů, které se řízení týkají. 

2.1.5 Sociální pracovník podporuje klienty při využívání všech služeb a dávek sociálního 
zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, 
ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto 
poskytnutých služeb a dávek. Podporuje klienta při řešení problémů týkajících se dalších 
sfér jeho života. 
2.1.6 Sociální pracovník podporuje klienty při hledání možností jejich zapojení 
do procesu řešení jejich problémů. 
2.1.7 Sociální pracovník si je vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud 
s klientem nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších formách pomoci. 
Sociální pracovník jedná s osobami, které používají jejich služby (klienty), s účastí, 
empatií a péčí.
2.2 Ve vztahu ke svému zaměstnavateli 
2.2.1 Sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému 
zaměstnavateli. 
2.2.2 V zaměstnavatelské organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, 
které umožní sociálním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky 
vyplývající z tohoto kodexu. 
2.2.3 Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování 
ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných 
klientům. 
2.3 Ve vztahu ke kolegům 
2.3.1 Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních 
odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu 
poskytovaných sociálních služeb. 
2.3.2 Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných 
a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě 
vhodným způsobem. 
2.3.3 Sociální pracovník iniciuje a zapojuje se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy 
a zaměstnavateli a je zodpovědný za to, že jeho rozhodnutí budou eticky podložená. 
2.4 Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti 
2.4.1 Sociální pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání. 
2.4.2 Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování 
nových přístupů a metod. 
2.4.3 Působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník 
s odpovídajícím vzděláním. 
2.4.4 Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro 
udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy. 
2.4.5 Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných 
odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce. 
2.4.6 Sociální pracovník spolupracuje se školami sociální práce, aby podpořil studenty 
sociální práce při získávání kvalitního praktického výcviku a aktuální praktické znalosti. 
2.5 Ve vztahu ke společnosti 
2.5.1 Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné 
orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů. 
2.5.2 Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, 
že podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní. 
2.5.3 Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdílení společenských zdrojů a potřebu 
zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují. 
2.5.4 Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro 
všechny osoby, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům 
a skupinám.
2.5.5 Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu 
ke kulturám, které vytvořilo lidstvo. 
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2.5.6 Sociální pracovník požaduje uznání toho, že je zodpovědný za své jednání vůči 
osobám, se kterými pracuje, vůči kolegům, zaměstnavatelům, profesní organizaci 
a vzhledem k zákonným ustanovením, a že tyto odpovědnosti mohou být ve vzájemném 
konfliktu. 

Etické problémové okruhy
Tyto problémové okruhy by měly být rozpracovány v rozšířeném kodexu, který by byl 
zaměřen na specifika sociální práce v různých oblastech. Sociální práce s jednotlivcem, 
rodinami, skupinami, komunitami a organizacemi vytváří pro sociálního pracovníka 
situace, ve kterých musí nejen eticky hodnotit, vybírat možnosti, ale i eticky rozhodovat. 
Sociální pracovník eticky uvažuje při sociálním šetření, sběru informací, jednáních 
a při své profesionální činnosti o použití metod sociální práce, o sociálně-technických 
opatřeních a administrativně-správních postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledků 
na klientův život. 

A. Základní etické problémy jsou 
– kdy vstupovat či zasahovat do života občana a jeho rodiny, skupiny či obce (např. 
z hlediska prevence či sociální terapie společensky nežádoucí situace); kterým sociálním 
případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálněvýchovné působení; kolik 
pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly klienta ke změně postojů a k odpovědnému 
jednání a nevedly k jejich zneužití; kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb 
a dávek sociální pomoci. 

B. Další problémové okruhy, 
které se občas vyskytují a vyžadují etické hodnocení a rozhodování, vyplývají 
z následujících situací, kdy loajalita sociálního pracovníka s klientem se dostane 
do střetu zájmů: při konfliktu zájmu samotného sociálního pracovníka se zájmem 
klienta; při konfliktu klienta a jiného občana; při konfliktu mezi institucí či organizací 
a skupinou klientů; při konfliktu zájmu klientů a ostatní společnosti; při konfliktu mezi 
zaměstnavatelem a jeho sociálními pracovníky. 

C. Sociální pracovník má ve své náplni roli pracovníka, 
který klientům pomáhá a současně má klienty kontrolovat. Vztahy mezi těmito 
protichůdnými aspekty sociální práce vyžadují, aby si sociální pracovníci vyjasnili 
etické důsledky kontrolní role a do jaké míry je tato role přijatelná z hlediska základních 
hodnot sociální práce. 

Postupy při řešení etických problémů 
1. Závažné etické problémy budou probírány a řešeny ve skupinách pracovníků v rámci 
Společnosti sociálních pracovníků ČR (dále jen Společnost). Sociální pracovník má 
mít možnost diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci s kolegy 
a dalšími odborníky, event. i za účasti stran, kterých se problémy týkají. 
2. Společnost může doplnit a přizpůsobit etické zásady pro ty oblasti terénní sociální 
práce, kde jsou etické problémy komplikované a závažné. 
3. Na základě tohoto kodexu je úkolem Společnosti pomáhat jednotlivým sociálním 
pracovníkům analyzovat a pomáhat řešit jednotlivé problémy. 

Etický kodex byl schválen plénem Společnosti sociálních pracovníků 19. 5. 2006 a nabývá 
účinnosti od 20. 5. 2006.

Vedle obecně přijatých a uznávaných etických zásad, kterými se zabývá etický kodex vy-
tvořený SSP ČR, stojí etická pravidla vztahující se konkrétně k práci sociálního kurátora. 
Jedná se o specifické okruhy, které se v zásadě shodují na všech typech pracovišť, kde 
sociální kurátor působí. 
Dodržování etické složky při práci s klientem odráží úroveň profesionálního přístupu so-
ciálního kurátora jak ke klientovi, tak k vnějšímu okolí.

Příklady etických zásad v práci sociálního kurátora

Pravidla vycházející z ochrany vztahu mezi sociálním kurátorem a klientem

Ve vztahu ke klientovi
Vždy je potřeba zachovávat lidskou důstojnost klienta. Např.:
• nepomlouvat klienta před kolegy,
• neoznačovat klienta přezdívkami,
• neupřednostňovat určité klienty před ostatními  (klientelismus).

Ve vztahu k sociálnímu kurátorovi
Oddělovat profesní život od soukromého. Jedná se o důležitá pravidla, která chrání jak 
sociálního kurátora, tak klienta. Zde je potřeba dodržovat zejména tyto zásady: 
• nepůjčovat klientovi finanční prostředky,
• nesdělovat klientovi adresu trvalého bydliště,
• nezvat klienta domů,
• nesdělovat klientovi vážné informace o svém zdravotním stavu,
• nesdělovat soukromé telefonní číslo,
•  neřešit soukromé záležitosti před klientem (soukromé telefonáty, soukromá osobní jed-

nání atd.),
• nekupovat od klienta nabízené předměty.

Ve vztahu ke společnosti
Je potřeba odstraňovat předsudky panující ve společnosti vůči klientům a podílet se 
na informovanosti veřejnosti o problematice sociálního vyloučení. Např.:
• vyvracet nepravdivé údaje o klientech a způsobech pomoci,
• objasňovat zkreslené informace o klientech, 
• působit na negativní postoje veřejnosti,
• obhajovat práva a zájmy klientů.  

Ve vztahu k profesi
Je nezbytné, aby si sociální kurátor neustále zvyšoval svou profesní odbornost. Měl by např.:
• pravidelně se vzdělávat;,
• usilovat o zvýšení prestiže profese sociálního kurátora,
• prohlubovat spolupráci s dalšími pomáhajícími profesemi,
• usilovat o multidisciplinární spolupráci.

Nad rámce profesních etických předpisů každý sociální kurátor zastává individuální etický 
postoj, který bývá ovlivněn řadou dílčích  faktorů, jako jsou osobnostní a morální vlastnosti, 
vliv pracovního kolektivu, organizační kultura, etika daného pracoviště (úřadu) apod.
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Dilemata v práci sociálního kurátora 

Sociální práce s lidmi žijícími v nepříznivé životní situaci přináší do profesního života 
sociálního kurátora celou řadu dilemat, z nichž řada může nabývat etického rozměru. 
Sociální kurátor by dilemata měl chápat jako neoddělitelnou součást své práce, aniž by je 
vnímal jako osobní nedostatky či selhání. Obtížné volby mezi dvěma vzájemně vylučujícími 
se možnostmi vyžadují individuální schopnosti, jako jsou emoční inteligence, schopnost 
racionálního úsudku, deduktivní myšlení, flexibilita a smysl pro nadhled, a zároveň silné 
profesionální ukotvení sociálního kurátora. Dilemata patří k nejnáročnějším a nejobtížněji 
řešitelným překážkám v práci sociálního kurátora. Pokud se s tímto faktem sociální kurátor 
smíří, má příležitost se soustředit na jejich optimální řešení. Přestože některá dilemata nelze 
uspokojivě vyřešit, je důležité, aby se s nimi sociální kurátor alespoň psychicky vypořádal. 

Typy dilemat 33

Dilemata rozhodování mezi protichůdnými zadáními

a) Zakázka klienta versus zakázka veřejné instituce
Sociální kurátor je pomáhajícím pracovníkem, který se má na základě své odbornosti 
a profesionální etiky zasazovat o prosazení zájmu klienta vedoucího k jeho sociálnímu 
začlenění (zabránění sociálnímu vyloučení). Na druhé straně je zaměstnancem úřadu 
reprezentujícího před klientem společenské instituce, potažmo celou společnost. 
Sociální kurátor stojí v roli prostředníka zájmů – klientovi tlumočí požadavky společnosti 
a zároveň usiluje o ovlivnění společnosti v zájmu klienta. V této roli sociální  kurátor často 
naráží na protichůdné zájmy obou stran. Řeší otázku, zda jednat v zájmu klienta, nebo 
respektovat požadavek instituce, i když podle jeho názoru může poškodit samotného 
klienta.
Postoj k dilematu bude ovlivněn i pojetím práce samotným kurátorem. Sociální kurátor 
může svoji práci vnímat jako pomoc bližnímu v situaci, kdy pomoc potřebuje, a to bez 
ohledu na jeho dosavadní způsob života a prohřešky proti společenským normám. 
Druhé pojetí práce sociálního kurátora vychází z pragmatického pohledu, že jde o službu 
ve společenském zájmu a jejím výsledkem je eliminace rizik pro celou společnost, která 
se snaží zmírňovat a odstraňovat bariéry v  integraci osob sociálně vyloučených (nebo 
sociálním vyloučením ohrožených) a snižovat ekonomické ztráty způsobené jejich 
sociálně patologickým chováním (kriminalita, drogová závislost aj.).  
Tato dvě krajní pojetí jsou jako „břehy dravého proudu“ práce sociálního kurátora a podle 
toho, ke kterému z nich má sociální kurátor blíže, se odvíjí i jeho prožívání a práce 
s dilematy v oblasti zakázky klienta versus zakázky společenské instituce. 
Důležité pro vlastní práci při řešení dilematu je ujasnění, od koho zakázka pochází a jaká 
stanoviska k zakázce zaujímáme. Jiný postoj máme k zakázce klienta, kterou považujeme 
za žádoucí, prospěšnou či oprávněnou, v porovnání se zakázkou, kdy pochybujeme 
o jejím smyslu a účelu. Stejným způsobem posuzujeme i zakázku veřejné instituce. 
Sociální kurátor by měl mít vždy na paměti, že veškeré kroky vedoucí k prosazení jednoho 
zájmu by neměly poškodit druhou stranu a ani nikoho dalšího.
Příkladem dilematu je situace, kdy veřejná instituce podává zakázku na vypořádání se 
společensky nepřijatelným  klientem a žádá poskytnutí takových služeb, které povedou 
k přemístění klienta  z veřejně viditelných míst (ubytování nebo umístění nejlépe někam 
za hranice obce), přičemž klient s tímto opatřením nesouhlasí.

33 Jedná se o upravenou typologii použitou v  Metodické příručce pro terénní sociální práci.

Dalším příkladem dilematu je situace, kdy instituce (např. obecní úřad, ve kterém sociální 
kurátor pracuje) požaduje, se zdůvodněním společenského zájmu, nadstandardní přístup 
ke klientovi, například poskytnutí azylového bydlení v bytové jednotce, ačkoliv klient 
nesplňuje podmínky pro poskytnutí této služby. Poskytnutí tohoto bydlení by znamenalo 
zvýhodnit klienta na úkor jiných žadatelů o službu.

Sociální kurátor se však čas od času setkává s klienty, na které nelze uplatnit běžné pří-
stupy a metody sociální práce. Jedná se především o hraniční případy, kdy jednání klien-
ta vykazuje diskrétní symptomy psychopatologických poruch, ovšem ve většině přípa-
dů tento klient nikdy nevyhledal psychologickou nebo psychiatrickou pomoc, a nebyl 
tedy nikdy odborně diagnostikován, omezen či zbaven způsobilosti k právním úkonům. 
Klientovo chování způsobuje překážku v budování nebo v udržení mezilidských vztahů. 
Sociální kurátor se může v souvislosti s těmito případy dostat do situace, ve kterých kli-
entovo okolí nebo organizace (zdravotnické zařízení, domov pro seniory a jiné) navrhují, 
aby podal podnět k omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Tento úkon 
je v rozporu se zásadami spolupráce mezi sociálním kurátorem  a klientem, které jsou 
založeny na dobrovolném přístupu ze strany klienta. Na druhé straně klient může svým 
jednáním ohrožovat či omezovat život svůj nebo dalších osob a sociální kurátor se dostá-
vá do dilematické situace.  

b) Zájem klienta versus veřejný zájem
Dilema vychází z možného protikladu zájmů klienta a zájmů společnosti. Jedná se 
o situace, ve kterých klient svým jednáním provádí protispolečenskou, či dokonce 
trestnou činnost. Zejména při navázání optimálního socioterapeutického vztahu mezi 
sociálním kurátorem a klientem dochází k tomu, že klient sděluje sociálnímu kurátorovi 
informace, které by za „normálních“ okolností na úřadě nesděloval. V práci sociálního 
kurátora se jedná především o informace o práci „na černo“, zneužívání sociálních dávek, 
úmyslu spáchat trestnou činnost nebo jejím páchání, nenastoupení k výkonu trestu 
odnětí svobody apod. Sociální kurátor si v rámci tohoto dilematu může klást otázku, kde 
je hranice mezi pomáháním klientovi a ochranou společnosti. 
 
Příkladem je dilema, jak pracovat s klientem, který nenastoupil do VTOS. (Osob, které 
mají nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody, je mnoho. Obecně se uvádí, že se jedná 
o jednu třetinu z celkového počtu vězněných osob.) V  práci s klientem je nutné vzít 
v potaz důvod, proč klient do VTOS nenastoupil. 
 Důvodem může být objektivní příčina, VS ČR nepřijme k nástupu do VTOS občana bez 
dokladů totožnosti (hlášení o ztrátě OP nestačí). V takových případech záleží na konkrétní 
věznici a její pružnosti při informování soudu o nepřijetí klienta z důvodu chybějících 
dokladů a následné reakci soudu při vystavení příkazu k dodání do VTOS. Klientovi mohou 
bránit v nástupu do výkonu trestu i subjektivní důvody. To je už považováno za vyhýbání 
se nástupu k VTOS. 

Sociální kurátor také často čelí dilematu, v jakém rozsahu a zda vůbec má sdělovat 
informace dalším institucím. Toto dilema bývá úzce provázáno s opodstatněním veřej-
ného zájmu a souvisí i s dalšími dilematy (dilema rozhodování mezi protichůdnými zadá-
ními, dilema spolupráce s dalšími orgány či dilema zneužívání dávek aj.). V jednotlivých 
případech je nezbytné rozčlenit  požadované informace, a to na oblast osobních, citlivých 
údajů a na oblast ostatních údajů. 
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V případě poskytování osobních a citlivých údajů34 je nutné upozornit na zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. „Základním“ citlivým údajem, který se so-
ciální kurátor dozví v rámci své úřední činnosti o klientovi, je informace o jeho odsouzení 
za trestný čin (především výkon trestu odnětí svobody). Tento citlivý údaj sociální kurátor 
na základě písemné žádosti předává správním orgánům pro potřeby správního řízení (dle 
zákona č. 500/2004 Sb.). V tomto případě je nutné vycházet ze zákonné úpravy, že správní 
řád je třeba považovat za zvláštní zákon, podle kterého je citlivý údaj nutné bez souhlasu 
subjektu údajů poskytnout, pokud je takový údaj prokazatelně třeba pro potřeby správ-
ního řízení. Sem patří oblast dávek státní sociální podpory a jiných dávek sociální péče, 
dávek pomoci v hmotné nouzi, evidence obyvatel a jiné.
Do problematické situace se sociální kurátor dostává v okamžiku, kdy jiná instituce, která 
není správním orgánem, požádá o sdělení citlivého údaje o klientovi. Pokud kurátor údaj 
nesdělí, může tím narušit dobrou spolupráci, která byla budována i několik let. Proto by 
sociální kurátor měl svému kolegovi z dotazující se organizace vysvětlit, že poskytnutí in-
formace může ohrozit nejen klienta a jeho důvěru v sociálního kurátora, ale i samotného 
sociálního kurátora a rovněž i žadatele informace.         
Zvýšené riziko představují zejména méně osídlené lokality (venkovské oblasti), ve kterých 
anonymita prakticky neexistuje a klienta zná široké okolí. Přesto i v případech, ve kterých 
se jedná o veřejně známé informace (citlivé údaje), nemůže sociální kurátor tyto informa-
ce sdělovat, potvrzovat nebo vyvracet.
Do obtížné situace se může kurátor dostat i ve vztahu ke svým kolegům z jiných odborů 
v rámci téhož úřadu (např. oddělení správy komunálního hospodářství – správa a výběr 
poplatků za svoz komunálního odpadu), pokud odmítne těmto pracovníkům sdělit poža-
dované údaje. V těchto případech je vhodné, aby sociální kurátor nabídl pomoc a klienta 
ve VTOS oslovil a získal jeho souhlas pro poskytnutí požadovaných údajů. 
Při poskytování údajů je potřeba upozornit na skutečnost, že sociální kurátor může naklá-
dat s údaji poskytnutými klientem jen pro svůj výkon práce směřovaný ve prospěch klien-
ta. Bez souhlasu klienta nesmí žádné informace poskytnout (pokud se na ně nevztahuje 
oznamovací povinnost podle zvláštního zákona).

Příklad: Věznice žádá sociálního kurátora o sdělení místa aktuálního pobytu či zaměstnání 
klienta z důvodu neuhrazeného dluhu za pobyt ve výkonu trestu. V kompetenci sociálního 
kurátora je pouze informovat  klienta o daném dluhu, který po něm VS ČR vyžaduje, a nikoliv 
poskytovat údaje o bydlišti a zaměstnání klienta. Kurátor sdělí klientovi důsledky neuhrazení 
dluhu a také mu může zprostředkovat a případně i předjednat kontakt na příslušný odbor či 
pracovníka VS ČR. Nicméně je pouze na rozhodnutí klienta, jak s těmito informacemi naloží 
a zda bude situaci řešit. Sociální kurátor pak může VS ČR sdělit kontakt na orgány či úřady, 
které jsou kompetentní ke sdělení požadovaných informací o bydlišti a zaměstnání klienta.

Jiným příkladem dilematické situace je získání informací týkajících se zneužívání sociálních 
dávek. Jde např. o práci „na černo“, uvádění nepravdivých informací v žádostech, zamlčová-
ní příjmů společně posuzovaných osob nebo zamlčování skutečného počtu osob apod.
Klienti mohou své jednání vnímat jako oprávněné a mnohdy z takto získaných finančních 
prostředků splácejí pohledávky nebo platí vysoké částky za nájmy. Přesto je nesporné, 
že se jedná o činnost, která vykazuje znaky podvodu. Sociální kurátor stojí před volbou, 
zda informace sdělit např. kolegům z dávkového oddělení, nebo o této skutečnosti  dále 
neinformovat. 
V případě práce „na černo“ dosahují klienti často jen krátkodobý příjem, který je mnohdy 
nižší než původně nasmlouvaná částka. 

34 Poskytování informací a předávání osobních a citlivých údajů bez souhlasu a se souhlasem subjektu údajů 
(klienta) je podrobněji upraveno v příloze č. 7 Ochrana osobních údajů.

Situaci je vždy potřeba vyhodnotit individuálně, ale sociální kurátor by měl klienta pou-
čit o možných následcích takového chování (odejmutí sociálních dávek, trestním stíhání, 
ztrátě důvěryhodnosti u dávkových pracovnic, nevýhodách a rizicích práce „na černo“ 
apod.) a vyzvat klienta k legalizaci jeho činnosti. (U dávek hmotné nouze se započítává 
70 % příjmu z výdělečné činnosti, osoby s příjmem z výdělečné činnosti jsou uchráněny 
proti poklesu na existenční minimum, v některých odůvodněných případech nemusí pra-
covnice hmotné nouze příjem v konkrétním měsíci započítat vůbec.)

c) Konflikt kumulovaných funkcí
Pokud sociální kurátor vykonává kumulovanou funkci (např. kumulaci sociálního kuráto-
ra s dávkovým specialistou nebo sociálního kurátora s kurátorem pro mládež), nezřídka  
řeší, která z jeho činností je pro danou situaci zásadnější a které klientele či pracovní roli 
má dát přednost. (Většina sociálních kurátorů působících na 205 obcích s rozšířenou pů-
sobností má činnost kurately kumulovanou.35) 

Při kumulaci funkcí mohou nastat tyto dilematické situace:   
• Které agendě věnovat větší pozornost? 
•  Kterému klientovi dát přednost (mladistvému, nebo dospělému, zdravému, či zdravotně 

handicapovému)?
•  Mohu úspěšně pracovat s klientem, pokud vím, že můžou být poškozeny zájmy dalšího 

klienta (např. v rámci rodiny, jestliže pracuji s jedním členem rodiny jako sociální kurátor 
a s druhým jako kurátor pro mládež)?

Dilemata vycházející z pomáhajícího vztahu mezi sociálním kurátorem a klientem

a) Dilema vyplývající z otázky hranic ve vztahu ke klientům
Stanovení hranic mezi sociálním kurátorem a klientem patří k velmi obtížným momen-
tům ve vzájemné interakci. Vymezení hranic je první nezbytný předpoklad pro úspěšnou 
sociální práci, ale mnohem náročnější je jejich dodržování. Tendence překračovat hranici 
se mohou objevovat u klienta i u sociálního kurátora. Sociální kurátor se může například 
nechat příliš vtáhnout do obtížné situace klienta a přejímá za její řešení zodpovědnost. 
Nebo vztah s klientem může po delší spolupráci přerůst v přátelství. Tato situace může 
mít vliv na další rozhodování sociálního kurátora, např. zda půjčí klientovi peníze či tele-
fon nebo mu poskytne nadstandardní péči, zúčastní se klientovy svatby či přijme od kli-
enta věcný dar apod. Udržení stanovených hranic je nezbytné pro rovný přístup ke všem 
klientům, důslednost v jejich dodržování patří k jedněm ze základních principů profesi-
onality sociální práce. Toto téma je zároveň úzce propojené s kapitolou Příklady etických 
zásad sociálního kurátora. 
Důsledkem porušování hranic ve vztahu ke klientům mohou být rizikové situace, do kte-
rých se sociální kurátor může dostávat. Rizikové situace jsou popsány dále v textu. Naru-
šování hranic s klienty má pro sociálního kurátora etické důsledky.

Dodržování hranic ve vztahu ke klientům je důležité nejenom z výchovného hlediska vůči 
klientovi, ale rovněž pro čisté svědomí sociálního kurátora. Z těchto důvodů je nezbytné, 
aby pravidla byla dodržována vůči všem stejně, a pokud možno bez výjimek. Z častých 
výjimek se stává pravidlo a past. Klienti jsou schopni si mezi sebou sdělit jakékoliv po-
chybení, v tomto případě porušení stanovených pravidel, a v tom momentě se sociální 
kurátor stává nedůvěryhodný. Stanovení a dodržování hranic se stává nedílnou součástí 
profesionálního přístupu jedince k jeho práci. 
 

35 Podrobněji kapitola Postavení sociálního kurátora v organizační struktuře jednotlivých úřadů.
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b) Dilemata při snaze suplovat nebo nahrazovat odbornou pomoc z oblasti jiných oborů
Klientela sociálního kurátora spadá povahou svých problémů do zájmů odborníků 
i z jiných oblastí. Ty se v určitém momentě se sociální prací prolínají nebo vyžadují 
těsnou spolupráci. Nejčastěji potřebují klienti sociálních kurátorů odbornou pomoc 
od psychologů a psychiatrů. Absence této pomoci staví sociálního kurátora do dilematu, 
zda v případě, kdy nelze zajistit kompetentního odborníka, suplovat nebo nahrazovat 
odbornou pomoc specialistů z dané oblasti, kterými sociální kurátoři nejsou, nebo 
přijmout fakt, že klientovi nelze v tomto směru  pomoci. 
Pokud sociální kurátor vědomě či nevědomě zasáhne do těchto oborů, může vzniknout 
riziko, že svojí nekompetentností způsobí klientovi, ale i sobě, újmu (viz Rizikové situace 
v práci sociálního kurátora).
c) Dilema, zda suplovat kompetence kolegů nebo jiné organizace
Sociální kurátor často stojí před rozhodnutím, nakolik suplovat neochotu jiného úřadu 
nebo kolegy, pokud je požadavek klienta na vyřízení nebo poskytnutí služby či dávky 
v kompetenci někoho jiného.

d) Dilema, zda je poskytovaná služba adekvátní
 Sociální kurátor se také dostává do dilematické situace, pokud se snaží vyhovět klientovu 
požadavku, o jehož účelnosti a vhodnosti není přesvědčen. Například má-li za to, že kli-
entův požadavek nepovede k vyřešení jeho sociální situace, ale naopak může prohloubit 
jeho sociální vyloučení – dlouhodobý pobyt v noclehárně, přestože klient má potenciál 
i prostředky pro adekvátnější řešení bydlení.

e) Dilema, zda pokračovat s klientem ve spolupráci
Existuje tvrzení, že před rokem 1989 byla spolupráce se sociálním kurátorem povinná. Nepo-
dařilo se prokázat existenci dokumentu, který by tuto povinnost doložil, přesto byla v pod-
mínkách totalitní společnosti spolupráce se sociálním kurátorem vnímána jako povinnost. 
V současné právní úpravě existuje pouze doporučení podle vyhlášky č. 345/1999 Sb., kte-
rou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, kde se v § 3 odst. 3 říká: 
Odsouzený se rovněž prokazatelně poučí o právech a povinnostech uchazečů o zaměst-
nání a o tom, že je v jeho zájmu, aby se nejpozději do tří dnů dostavil ke koordinátorovi 
péče o občany společensky nepřizpůsobené příslušnému podle místa pobytu, popřípadě 
ke svému zaměstnavateli.

Spolupráce klienta se sociálním kurátorem je záležitostí dobrovolného rozhodnutí ze 
strany klienta, spolupráce je tedy dobrovolná.  
Další dilematická situace pro sociálního kurátora nastává, pokud klient opakovaně ne-
spolupracuje, nedodržuje dohody či vyvolává konflikty. Sociální kurátor si v těchto přípa-
dech klade  otázku, do jaké míry a jak má s klientem dále pracovat. O to složitější situace 
je například v podmínkách malých měst, ve kterých  se  téměř nedá řešit zastupitelnost 
a předat klienta kolegovi.
Poskytovatelé sociálních služeb mají od 1. 8. 2009 zákonnou oporu pro odmítnutí klienta 
na určitý časový úsek v zákoně o sociálních službách36, sociální kurátor takovou zákonnou 
možnost nemá. Pokud však sociální kurátor vyčerpal všechny možnosti pomoci a klient zá-
měrně maří spolupráci, může  sociální kurátor omezit spolupráci jen na úroveň základních 
úkonů, které klientovi garantuje zákon (např. nemůže a priori odmítnout hovor s klientem, 
nemůže odmítnout podání žádosti o MOP). Tato pravidla neplatí u klienta agresivního, pod 
vlivem omamných látek nebo alkoholu apod. Tyto úkony může u zvláště obtížných klientů 
vykonat za sociálního kurátora k tomu účelu vyčleněný zastupující kolega.

36 § 91 odst. 3 písm. d 

Dilemata vycházející z osobnostních a odborných kvalit

a)Dilemata osobních sympatií či antipatií 
Práci s klienty komplikuje skutečnost, že někteří lidé jsou nám sympatičtější než jiní, a to 
platí i v případě klientů sociálního kurátora. Sympatie či antipatie může být vyvolána:
• podobností klientů s jinými osobami, které známe,
• již exitujícími vztahy s potenciálními klienty (např. rodinný vztah, přátelství, partnerství),
• předchozími zkušenostmi s klienty (např. okradení či napadení kurátora),
• osobnostním nastavením klienta, 
•  nezpracováním osobních témat (např. klient alkoholik – otec alkoholik, klient agresivní 

– otec agresivní; trestná činnost klientů – např. vlastní zkušenost s okradením, 
přepadením, znásilněním atd.).

Při řešení tohoto dilematu si sociální kurátor může klást otázky:
•  Pomohu opravdu oběma skupinám klientů stejně bez ohledu na osobní sympatie, 

nepoškodím nesympatického klienta?
•  Udělám pro nesympatického klienta vše, co je v mých možnostech, nebo omezím 

spolupráci pouze na základní nezbytnosti?
•  Nebudou mé osobní emoce ovlivňovat mou práci s klientem, zůstanu emočně 

neutrální?
• Zvládnu překonat své zaujetí, nebo mám raději klienta předat kolegovi? 

b)  Dilema vlastních zájmů a bezpečí
Obtížná dilematická situace nastává i v  případě, pokud má sociální kurátor z jednání 
konkrétního klienta obavu. Někdy se může cítit jednáním klienta přímo ohrožen. V těchto 
situacích sociální kurátor řeší, zda nabízená řešení nevytváří pouze pod náporem strachu 
a zda by postupoval stejně i v obdobných situacích při jednání s druhými klienty. 

Rizikové situace v práci sociálního kurátora

Rizikové situace v práci sociálního kurátora jsou všudypřítomné a nevyhnutelné. Do určité 
míry je četnost výskytu rizik v práci sociálního kurátora podmíněna zkušenostmi a délkou 
praxe. Nicméně by bylo chybou myslet si, že zkušený praktik dokáže rizikům předcházet. 
Kumulace rizikových situací vytváří na sociálního kurátora tlak, který ve svém důsledku 
může přivést jedince až k závěru, že svoji práci nezvládá nebo že ho nenaplňuje. Proto 
je nezbytné, aby sociální kurátor měl možnost své pocity z obávaných rizikových situací 
„ventilovat“ v rámci intervize nebo supervize. 

Oblasti rizikových situací mohou vyplývat z následujících 
interpersonálních a intrapersonálních příčin: 

Interpersonální:
•  připouštění výjimek z pravidel může vést ke konfliktu s klientem (klient očekává 

opakování výjimek); 
• nenaplnění očekávání klienta při rozchodu představ s realitou;
•  rozchod názorů na způsob řešení klientovy situace mezi sociálním kurátorem a jeho 

nadřízeným nebo kolegy na pracovišti;
•  sociální kurátor versus potenciální známí nebo rodinný příslušník v roli klienta;
•  porušení předpisů a nařízení jiných organizací ze strany sociálního kurátora (jedná 

v rozporu s pravidly pomáhajících organizací, které s klientem rovněž spolupracují);
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•  neoprávněné poskytování osobních údajů o klientovi jiným osobám nebo organizacím 
(např. na telefonické vyžádání od soukromé osoby nebo i organizace, která ze zákona 
nemá právo o osobní údaje bez svolení klienta žádat);

• paternalistický přístup ke klientovi (klient není veden k samostatnosti);
•  chybné a neadekvátní stanovení postupů při spolupráci s klientem (způsob nabízené 

pomoci není vhodný pro daného klienta);
• stigmatizace klientů.

Intrapersonální: 
• rutinní přístup sociálního kurátora k jednotlivým kazuistikám;
• včasné nerozeznání syndromu vyhoření;
•  převzetí iniciativy za „neschopného“ klienta (vycházející z negativního předsudku vůči 

klientovi nebo ze syndromu pomáhajícího, ale i z dalších příčin, např. přílišně pečujícího 
přístupu apod).

Konkrétní příklady rizik  
Mnohostranná práce sociálního kurátora se potýká s přitěžujícími faktory, které je nutno 
akceptovat a v přímé práci s klienty zohlednit. Přístup sociální kurátora ke klientům je 
individuální, přesto je možné některé situace a okolnosti, s nimiž se sociální kurátor 
setkává, zobecnit. 
 
Rizika vycházející z ohrožení bezpečnosti a zdraví

a) ohrožení klienta
Mluvíme-li o riziku ohrožení bezpečnosti a zdraví, je důležité uvědomit si ohrožení 
samotných klientů. Jedná se o skupinu rizik vycházejících: 
•  ze závadného obývaného prostředí (obývání prostor, které nejsou vhodné k bydlení – 

např. polorozbořený dům, dále prostor, případně veřejných prostranství bez jakýchkoliv 
charakteristických znaků obydlí – např. zemnice, kanalizační potrubí, pod mostní 
konstrukcí atd.);

•  ze závadného infekčního prostředí (zvýšená možnost infekční nákazy v důsledku 
nevyhovujících hygienických podmínek);    

•  ze závadného vztahového prostředí (riziko vzájemných konfliktů se zvyšuje setrváváním 
v dlouhodobě stresových situacích, zvýšeným výskytem osobnostních poruch apod.); 

•  z nekompetentních zásahů nebo podjatých přístupů odborné či laické veřejnosti (např. 
neadekvátně poskytnutá pomoc, diskriminace ze strany zaměstnavatelů);

•  z agresivního jednání klienta namířeného vůči vlastní osobě, které může být prostředkem 
k dosahování jeho cílů.

b) ohrožení sociálního kurátora
Sociální kurátor může být někdy vystaven agresivnímu projevu klienta. Agresivita bývá  
nasměrována jak vůči kurátorovi, tak vůči okolí, případně ji klient může obrátit vůči vlastní 
osobě. Agresivní klienti často používají agresivní projevy jakožto naučený způsob jednání 
při dosahování svých cílů. V případě agresivního jednání je potřeba, aby se u sociálního 
kurátora projevila jeho profesionalita a nedostal se s klientem do otevřeného střetu. Ku-
rátor by měl vnímat, že agresivní jednání je často jediný způsob, jakým klient umí vyjádřit 
nespokojenost se svou životní situací. Zastrašování a agresivní projevy jsou pro někte-
ré klienty jediným naučeným způsobem, jak dosáhnout svého záměru. Sociální kurátor 
by měl dodržovat obecné principy bezpečnosti. Kromě komunikačních dovedností patří 

mezi hlavní zásady úprava pracoviště kurátora a dodržování zásad bezpečného pohybu 
v terénu (rozmístění nábytku s možností úniku z kanceláře, smluvení signálu dohodnu-
tého s kolegou) a dbát na vlastní bezpečnost, ale rovněž i na bezpečnost klienta, a to 
v případě, že se u něho projeví snaha o sebepoškozování.  
Při práci s agresivním klientem jedná sociální kurátor jasně a jistě, aplikuje asertivní cho-
vání. Snaží se zachovat klid a udržet odstup od agresivních projevů klienta. Reflektuje 
a zaměřuje se na své vlastní pocity (obavu, hněv, strach atd.). Pokud agresivní klient zvy-
šuje hlas, sociální kurátor nekopíruje  jednání  klienta a nezvyšuje hlas také, ale jedná 
klidně. V počáteční fázi nespokojenosti, kritiky, hněvu je třeba, aby kurátor ponechal kli-
enta vypovídat, aniž by ho přerušoval anebo vyvracel jeho tvrzení. Často po těchto emo-
ciálních, úlevných projevech nastává konstruktivní rozhovor. Dá se rovněž využít technik 
asertivity. Sociální kurátor může například využít techniku přeskakující gramofonové des-
ky a neustále opakovat své požadavky. Při výraznější kritice může kurátor využít techniku 
otevírání dveří – vyslechnout si  kritiku ze strany klienta a připustit, že je na ní část pravdy. 
Např. klient uvede: „Ten váš úřad je pěkný binec.“ Sociální  kurátor odpoví: „Taky si myslím, že tu na úřa-
dě nemáme ve všem úplný pořádek.“ Klient pokračuje: „Pijete kávu a nic neděláte.“ A kurátor odpoví: „Máte 
pravdu, někdy si vypijeme i kávu.“ Anebo: „Jste nekompetentní a poškozujete lidi.“ Sociální kurátor: „Ne vždy se 
nám podaří vyřešit všechny záležitosti podle našich představ.“ Přiznáním části kritiky sociální kurátor mírní 
vyhrocení situace a přebírá klientovi jeho nástroj, který by u kurátora popouzel agresivní 
projevy. Klient po čase od tohoto projevu kritizování a urážení upustí. 
Sociální kurátor může použít také techniku sebeotevření, kdy klientovi sděluje při jeho 
útocích své pocity.   Například kurátor říká: „To, co mi teď říkáte, se mě dotýká a necítím se při tom dobře.“  
Nebo: „Poslouchám vás a narůstá ve mně zlost.“ Anebo: „Je mi líto, že si to myslíte.“ Tato technika není spo-
jená s přímou kritikou klienta a ten dostává prostor uvědomit si, že před sebou nemá 
nepřítele, ale vnímavého člověka. 
 Pokud není možné agresi odklonit, nebo se dokonce stupňuje, můžeme rozhovor přeru-
šit a vysvětlit, že v takové situaci není práce možná a ani nemá smysl v ní dále pokračovat. 
Odmítnutí může v některých případech změnit jednání klienta. Ten se pak může snažit 
zachovat kontakt s někým, kdo ho už zná.  

Rizika vyplývající  z pomáhající profese 

Riziko nereálného očekávání sociálního kurátora
Zvláště začínající sociální kurátor může mít někdy až nereálné představy o aktivitě 
a spolupráci klientů při řešení jejich obtížné situace. Kurátor je pak zklamaný a obviňuje 
se z nesprávně zvoleného přístupu. Účinným nástrojem je zpětná vazba od kolegů, 
v ideálním případně rozebrání situace na supervizním setkání.  

Riziko nenaplněného očekávání
Základním předpokladem pro práci sociálního kurátora, ale i pro sociální práci jako ta-
kovou je schopnost „sociálního cítění“, která vychází z altruismu. Velmi často se stává, že 
začínající sociální kurátor přistupuje k pomoci klientům tak, že jediný možný výsledek 
spolupráce je pro něj vyřešení obtížné situace klientů a jejich začlenění do většinové 
společnosti. Pocit, že musím klientovi pomoci za každou cenu, neboť jsem tady od toho, 
se nazývá „mesiášský komplex“. Nutno dodat, že ve větší či menší míře si tímto stádiem 
své kariéry projde převážná část sociálních kurátorů. Je to jakýsi vývojový stupeň, je-
hož úspěšné překonání posouvá začínajícího odborníka k větší profesionalitě. Stávají se 
ovšem i případy, kdy zklamání z nenaplněných očekávání znamená ukončení práce soci-
álního kurátora. Výjimečně byly zaznamenány pokusy či dokonané sebevraždy sociálních 
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pracovníků, kteří se nedokázali vyrovnat se skutečností, že zklamali, protože nedokázali 
pomoci lidem. Riziko pro sociálního kurátora hrozí i v případech, kdy v upřímné snaze 
pomoci člověku na okraji společnosti zjistí, že jeho kompetence, možnosti a prostředky 
na to nestačí. Další riziko hrozí sociálnímu kurátorovi ze strany „zkušeného“ klienta, který 
může zneužít kurátorovu počáteční naivitu pro své účelové jednání. 

Rizika  vycházející  z překračování legislativních kompetencí

Riziko při práci s informacemi, které by svým obsahem mohly ohrozit sociálního 
kurátora (např. páchání trestné činnosti)
Klient může projevit svoji důvěru i takovým způsobem, že se sociálnímu kurátorovi svěří 
se spáchaným protiprávním chováním nebo s úmyslem spáchat trestný čin. Situace 
se pro sociálního kurátora stává jednak velkým dilematem, ale také rizikem v narušení 
vzájemné důvěry. Sociální kurátor, obdobně jako každý občan, má ze zákona ohlašovací 
povinnost v případě, že se dozví o trestném činu. Skutečnost, že pracuje s osobami, které 
se z velké části trestné činnosti dopouštějí, předurčuje, že se o úmyslu spáchat, nebo 
páchání trestné činnosti od klienta dozví. 
V těchto případech se musí sociální kurátor k tomuto sdělení velmi jasně a srozumitelně 
vyjádřit a v případě úmyslu spáchat trestný čin se i vymezit. To znamená upozornit klienta 
na důsledky naplněné skutkové podstaty trestného činu a dále ho požádat, aby toto 
téma nebylo předmětem jejich spolupráce, resp. aby sdělování informací tohoto druhu 
neprojednával se sociálním kurátorem. 

Sociální kurátor se může vystavit nebezpečí překročení zákona. Pro předcházení těmto 
situacím uvádí  Václav Šaroch (2009) výběr z několika rizikových situací, do kterých se 
sociální kurátor může vědomě či nevědomě při výkonu své práce dostat. 
•  Sociální kurátor může být označen za návodce k trestnému činu podvodu dle ustanovení 

§ 24 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku, prokáže li se skutečnost, že poradil klientovi, 
který pracuje „na černo“, ale zároveň je evidován na úřadu práce a pobírá dávky pomoci 
v hmotné nouzi, nenahlásit tuto skutečnost, protože si tak může vydělat poměrně 
velkou částku. Peníze by sice mohly klientovi pomoct rychleji splatit dluhy, které vznikly 
například před jeho nástupem do výkonu trestu, ale sociální kurátor by se tak dopustil 
trestného činu, že „navedl jiného ke spáchání trestného činu“37.

•  Dále se sociální kurátor může dostat do situace, kdy se hodnověrným způsobem dozví 
o trestné činnosti, která je připravována nebo již k jejímu spáchání došlo. Trestním 
zákoníkem (zák. č. 40/2009 Sb.) je definována podstata trestných činů nadržování (§ 
366), nepřekažení trestného činu (§ 367) a neoznámení trestného činu (§ 368). Neučiní-
li patřičné kroky, mohl by se sociální kurátor vystavit trestnímu stíhání. 

•  Sociální kurátor musí mít rovněž na zřeteli riziko porušení zákona v oblasti neoprávněného 
nakládání s osobními údaji podle § 180 trestního zákoníku. (Blíže sborník studijních 
textů pro sociální kurátory, kapitola Rizika v práci sociálního kurátora, 2009.)

Sociální kurátor může předcházet riziku porušení zákona pravidelným a kvalitním 
vzděláváním, které zvyšuje jeho právní vědomí, a možností jsou také metodické 
a supervizní konzultace. Mimo příklady trestných činů, kterých se kurátor může dopustit 
i tím, že neoznámí skutečnost orgánům činným v trestním řízení nebo příslušným 
úřadům, jsou případy, kdy nemá oznamovací povinnost, ale měl by se řídit morálními 

37 Zákon č. 40/2009 Sb., § 24 odst. 1 písm. b)

a etickými zásadami. Příkladem je trestný čin zanedbání povinné výživy, který je upravený 
v ustanovení § 196 trestního zákoníku. Sociální kurátor by měl klienta vhodným způsobem 
upozornit na porušování právních norem a sám se od tohoto chování distancovat, nikoli 
však od klienta samotného.  

Sociální kurátor se ve všech případech, ve kterých má klient tendenci svěřovat se mu 
s úmyslem spáchat  trestnou činnost, nebo ho dokonce informovat, že již trestnou 
činnost páchá, dostává do velmi problematické situace. Situaci může navíc komplikovat 
jeho předchozí zkušenost, že některá sdělení o určitých činech jsou pouze hrozby 
a nepravdivé slovní deklarace (důvodem může být klientova potřeba zaujmout). Ať už se 
jedná o vážná, nebo pouze demonstrativně sdělená vyjádření, měl by sociální kurátor dát 
jasně najevo, že s tímto chováním nesouhlasí, případně klienta informovat o důsledcích 
takového jednání.

Rizika vycházející ze specifik práce sociálního kurátora

Riziko stigmatizace profese sociálního kurátora ze strany ostatních pracovníků úřadu
Sociální kurátor bývá vystaven „jízlivým poznámkám“ dalších úředníků, většinou kvůli vizáži 
klientů (především bezdomovců), jejich špinavému oblečení, zápachu, celkové neuprave-
nosti, přenosu možných nemocí (žloutenky, TBC, plísně) a parazitárních nákaz (svrab, vši, 
blechy). Tyto poznámky bývají projevem strachu z možné nákazy a neznalosti práce sociál-
ního kurátora, případně také neznalosti přenosů různých onemocnění a parazitů.

Otázky, které si sociální kurátor často pokládá:
• Jsem horší než ostatní, protože pomáhám této skupině obyvatel?
• Kde je hranice, po kterou si mám toto nechat od ostatních líbit?
• Mám se vůči těmto jízlivým poznámkám vymezovat, a pokud ano, tak jak?
• Nemám raději změnit zaměstnání a dělat společensky oceňovanou práci?
• Odpovídám za chování svých klientů?

Riziko odsuzování pomoci cílové skupině
Ostatní úředníci a široké okolí mají o klientech často velmi podrobné informace, vědí do-
konce o jejich dřívější trestné činnosti (hlavně v malých obcích). Někteří obyvatelé byli 
poškozeni nebo se stali obětmi klientů, včetně velmi závažných trestných činů. Klienty 
pak vnímají jako obtěžující „příživníky“, kteří pro sebe ani společnost nic nedělají, a přesto 
je jim věnována „nadměrná a zbytečná“ péče, kterou platí „ze svých daní“. Bohužel nezříd-
ka je obdobně nahlíženo i na sociální kurátory (i jiné sociální pracovníky), kteří se snaží 
klientům v jejich nepříznivé situaci pomoci.

Otázky, které si sociální kurátor často pokládá:
• Je to opravdu práce, kterou chci i nadále vykonávat?
•  Nebude mi při výkonu jiné profese lépe? Práci jsem šel dělat s přesvědčením, že budu 

pomáhat lidem, a nyní jsem to já, na koho je pohlíženo „skrz prsty“.
•  Jak můžu pomáhat klientům, když mé okolí tuto práci odsuzuje? Mám raději změnit 

zaměstnání, aby byla moje práce lépe společensky hodnocena?

Rizika vyplývající z charakteristiky chování a jednání cílových skupin

Riziko účelového jednání
Prvky účelovosti v jednání lze častěji sledovat u klientů, kteří se opakovaně vrací z institu-
cionálních zařízení, v nichž strávili delší dobu svého života. Především vězeňské prostředí 
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způsobuje v myšlení a v chování odsouzených osob problém zvaný prisonizace. Priso-
nizace je přizpůsobení se vězeňské kultuře a tomu odpovídající uzpůsobení veškerých 
prostředků pro dosahování určitých potřeb. Prisonizace má jediný cíl – „bezpečně“ přežít 
dobu strávenou ve vězení. Je to je jeden z mnoha projevů účelového jednání u lidí, kteří 
se obracejí na sociální kurátory. Riziko, které tyto projevy v chování klientů způsobují, je 
v účelovém jednání. Klient se snaží kvůli dosažení svých cílů manipulovat se sociálním 
kurátorem. Taková spolupráce může skončit fiaskem, neboť v pohledu na ni se oba aktéři 
rozchází. V horším případě může dojít až k eskalaci problémů, které vzniknou z postraních 
úmyslů klienta. 

Např. klient požádá sociálního kurátora o vyřízení rodného listu pro úřední potřeby. Soci-
ální kurátor v domnění, že žádá rodný list kvůli vyřízení osobních dokladů, klientovi do-
klad obstará. Ve finále mu však klient sdělí, že matriční doklad chce pro zažádání o rych-
lou půjčku. V momentě, kdy sociální kurátor klientovi odmítne vyjít vstříc, protože rodný 
list slouží pouze pro úřední potřeby a nelze ho pro jiné účely použít, hrozí mezi sociálním 
kurátorem a klientem riziko střetu, v horším případě ukončení spolupráce ze strany kli-
enta. Takzvané rychlé půjčky, na které se specializují některé bankovní instituce, jsou pro 
klienta lákavou vidinou, jak snadno získat finanční prostředky. Povinnost půjčku splatit je 
pro něho věcí sekundární: „ono to nějak dopadne“.

S rizikem účelového jednání souvisí používání manipulativních forem komunikace. So-
ciální kurátor by na tyto formy komunikace měl být připraven a měl by manipulativní 
chování považovat za mnohdy jediný naučený způsob komunikace klienta. 
 V praxi se manipulativní chování projevuje nejčastěji následujícími způsoby:
•  Klient sděluje svoji žádost, přání, nebo prosbu o laskavost způsobem, který přesahuje 

předem daný rámec pravidel (používá formulace jako např.: „Normálně bych o to nežá-
dal, ale nyní to nutně potřebuji.“ „Vy jediný mi v tom můžete pomoci, je to pouze výjimečně, 
nikdo se o tom nedozví.“).

•  Klient začíná neustále opakovat jedny a tytéž argumenty a stupňuje svůj tlak na sociál-
ního kurátora.

•  Klient začíná vydírat sociálního kurátora (např.: „Když to pro mě neuděláte, tak půjdu 
a něco ukradnu a znovu se dostanu tam, odkud jsem přišel.“ „Nutíte mě, abych v těch srač-
kách zůstal.“ Anebo: „Co by vám to udělalo, kdybyste jednou porušil toto pravidlo?“).

•  V konečné fázi klient podle svých charakteristických vlastností ukončuje napjatou si-
tuaci, a to buď pasivním způsobem (opouští kancelář se sklopenou hlavou, někdy se 
slzami, případně se slovy jako: „To jsem si o vás nemyslel!“ „Chápu vás, ale vy byste měl také 
pochopit mě.“ „Vy jste byl moje poslední naděje.“ „Teď už mi nikdo nepomůže.“), nebo agre-
sivním způsobem (bez komentáře, uraženě, s neverbálními projevy opouští kancelář 
s prudkým zavřením dveří, případně se slovy: „Mám chuť někomu rozbít hubu.“ „Nejradši 
bych vám to tady rozmlátil.“ „Už mě tady nikdy neuvidíte.“ „Jste stejní, jako ti ostatní.“).

Prevencí při eliminaci manipulativního chování je stanovení základních pravidel spolu-
práce s klientem a vymezení jasných zásad:
• Základní pravidla by měla být jasná, srozumitelná a pro klienta pochopitelná.
•  Forma dodržování pravidel za strany sociálního kurátora by měla být stejná vůči všem 

klientům (klienti si totiž mezi sebou sdělují svoje zkušenosti se sociálním kurátorem: 
„Hele, on to pro mě udělal, musíš mu říct ten a ten argument, jako já.“), protože jinak se 
sociální kurátor setká s argumentem: „Pro něj jste to udělal, a pro mě to udělat nechcete.“

•  V případě, že sociální kurátor přistoupí ke kompromisu nebo výjimce, měl by tuto výjim-
ku řádně zdůvodnit a klientovi vysvětlit, že příště se již tato situace nebude opakovat.

Riziko syndromu ústavní závislosti  
Sociální kurátor se jistě setká se syndromem ústavní závislosti (hospitalismus). Tento syn-
drom závislosti na ústavním režimu a ústavním zajištění je budován především garancí 
v zajišťování každodenních potřeb (obydlí, oděvu, stravy, strukturace a využití času aj.) za-
řízením, v němž dotyčná osoba pobývá (věznice, léčebné zařízení, zařízení pro výkon ÚV 
a OV). Tato skutečnost je dána především tím, že ústavem musí být tyto potřeby uspoko-
jovány, neboť jejich příjemci nemají významnou možnost ani se nemohou plnohodnotně 
podílet na jejich naplnění. Uvedená zařízení, na nichž se klient může stát závislým, jsou 
současně i vykonavatelem určitého omezení svobody jedince. Uspokojování mnohých 
dalších potřeb klientů je omezeno jednak finančními možnostmi ústavu, jednak úpravou 
práv osob v ústavech pobývajících. Uspokojování mnohých potřeb podléhá i neformál-
ním pravidlům života uvnitř zařízení a je důvodem institucionalizovaných neformálních 
systémů uspokojování „nadstandardních“ potřeb klientů38. Za dobu pobytu v ústavním 
zařízení si jedinec osvojí určité modely chování a naučí se v nich orientovat a využívat 
je. Umožňuje mu to bezproblémový pobyt v ústavu, ale po propuštění z ústavního zaří-
zení se stávají tato naučená schémata pro některé osoby těžko překonatelnou bariérou 
na cestě za naplněním základních potřeb v mimoústavním životě. Výrazně je narušena 
původní schopnost (ať dostatečná, či nedostatečná) si tyto základní potřeby zaopatřovat. 
V mimoústavním životě je pak u nich zřetelná nedůvěra ve společnost, která je umístěním 
do ústavního zařízení vystavila návyku na ústavní zajištění některých základních potřeb 
a tím je zbavila soběstačnosti. 

Rizika limitujících možností způsobující případnou frustraci 

Riziko objektivních překážek 
Sociální kurátor se prakticky denně dostává do situací, ve kterých má zájem a potřebu kli-
entovi pomoci, ale jeho kompetence mu neumožňují tuto pomoc realizovat. Faktory, kte-
ré tento fakt ovlivňují, jsou jak na makro úrovni (veřejné mínění, legislativa, úroveň soci-
álních služeb atd.), tak na mikro úrovni (schopnosti a možnosti klienta). Nemožnost nebo 
neschopnost účinně pomoci vytváří určitou překážku, která může vyústit až ve frustraci. 
Situace, kdy se člověk cítí bezmocný z důvodu absence dostatečných kompetencí nebo 
adekvátní klientovy reakce na nabízenou pomoc, jsou v práci sociálního kurátora nevy-
hnutelné. Přijetí a vyrovnání se s tímto faktem patří k určitému profesnímu vývoji a osob-
nostní vyzrálosti odborníka. 
V rámci sebereflexe si může sociální kurátor klást i otázku, zdali tuto činnost nadále pro-
fesně vykonávat. I zde se ukazuje jako nezastupitelná role intervize a supervize. 

Možné situace objektivních překážek
Sociální kurátor například klientovi opakovaně zajistil pomoc (ubytování /rodina, azylo-
vé domy, ubytovny, zdravotnická zařízení/, DHN na zajištění živobytí a bydlení, zdravotní 
péči), kterou klient svým způsobem jednání zmařil. Klient byl vyloučen ze zařízení nebo 
definitivně odmítnut rodinou, např. pro chování neslučitelné s vnitřními řády (alkoholis-
mus, jiné závislosti, agresivní projevy, nezaplacení ubytování, a to přesto, že mu byly za-
jištěny potřebné dávky). Někdy bývá klient odmítnut rovněž z důvodu nízké nebo žádné 
sebeobslužnosti (i když je schopný se o sebe postarat, tak  nechce a vyžaduje toto po per-
sonálu, jak byl zvyklý ve zdrav. zařízeních). V těchto případech i na přímou přímluvu soci-
álního kurátora odmítají všechna dostupná zařízení klienta přijmout. Již ho znají z před-
chozích pobytů (opakovaných vyloučení) nebo o takto nepřizpůsobivého klienta nemají 
zájem (jedná se i o PL, zdravotní zařízení). Klient zůstává „na ulici“, a to i v případech, kdy 
jeho zdravotní stav vyžaduje pobyt v nějakém zařízení a je přímo ohrožen na zdraví či 
na životě. Sociální kurátor pak často čelí tlaku okolí. Veřejnost a místní instituce na něj 

38 Musil, 2000
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přenášejí odpovědnost za situaci klienta, který je vnímán jako „chudák“, kterému nikdo 
nepomůže.
Dalším příkladem je situace, kdy má klient příjem (plný nebo částečný invalidní důchod, 
starobní důchod, příspěvek na péči, DHN), ale odmítá ho použít na zajištění ubytování 
a živobytí a své finanční prostředky „utratí“ jinak.

Otázky, které si sociální kurátor často pokládá:
• Dělám svou práci dobře?
• Udělal jsem opravdu vše, co bylo v mých možnostech?
• Má cenu tuto práci dělat, když klientovi stejně nemohu pomoci?
• Snažím se jenom já. Klient sám nedělá nic a nikdo mi nepomůže.
•  Udělal jsem vše, co jsem mohl, a přesto na mě všichni nahlížejí, jako kdybych neudělal nic.
•  Vím, že jsem udělal vše, ale musím přeci něco ještě vymyslet, i když to nemá cenu, klient 

stejně do týdne vše poruší!
• Za neuspokojivou situaci klienta mohu vlastně já?  

Riziko odmítané pomoci
Sociální kurátor disponuje v rámci svých kompetencí nástroji, které klientovi mohou po-
moci, ale klient nabízenou pomoc odmítá. Za odmítnutím pomoci může stát celá řada 
příčin. Např. klient se obává, že by nabízenou pomoc nedokázal využít, a bojí se ztráty 
důvěry nebo zesměšnění, nevidí v  nabízené pomoci smysl. Sociální kurátor si tuto situaci 
musí racionálně odůvodnit, neboť svoji pomoc nabízí lidem, kteří ji často nedokáží využít. 
Platí zde pravidlo, že sociální kurátor svoji nabídku poté, co ji klient odmítntne, ponechá-
vá přístupnou. Sociální kurátor může v rámci socioterapie vést klienta k pochopení smys-
luplnosti nabízené pomoci a jejího dalšího opodstatněného využití v jeho situaci. Jedná 
se o případy, kdy sociální kurátor vidí potřebu klientovi pomoci, ale klient sám tuto po-
moc odmítá (např. osoba bez přístřeší, bez dostatečného finančního zabezpečení, klient 
se zdravotním handicapem, bez dokladů atd.). Sociální kurátor může být na nepříznivou 
situaci upozorněn samotným klientem, organizacemi nebo občany či zdravotnickým zaří-
zením. Kurátor klientovi nabídne možné způsoby řešení i pomoc při řešení, ale klient po-
moc odmítá i přes velmi nepříznivou sociální situaci. Přitom zajištění pomoci nic nebrání 
(kurátor už ji předjednal) a závisí pouze na klientovi, zda nabídnutou možnost  přijme.

Často kladené otázky:
• Dělám dobře svoji práci?
• Proč i přes veškerou moji snahu klient pomoc odmítá?
• Udělal jsem pro klienta vše a stejně mu nemohu pomoci.
• Všichni na mě nahlížejí, jako bych klientovi nechtěl pomoci.
•  Mám pokračovat v jednání s klientem a snažit se ho přesvědčit, nebo mám akceptovat 

jeho právo na nepřijetí pomoci?

Riziko omezených možností
Sociální kurátor se nezřídka dostává do situací, ve kterých má snahu naplnit klientovy po-
žadavky, ale brání mu v tom objektivní překážky (např. žádost o pomoc se získáním bytu 
je limitována omezeným počtem sociálních bytů).
Jiná situace nastává, pokud neexistují objektivní překážky v naplnění požadavků klienta, 
ale sociální kurátor se naplnění této zakázky brání, protože není přesvědčen o její účelnosti 
a vhodnosti (např. má-li za to, že klientův požadavek nepovede k vyřešení jeho sociální situace, 
ale naopak může prohloubit jeho sociální vyloučení – dlouhodobý pobyt v noclehárně, přes-
tože klient má potenciál i prostředky pro adekvátnější řešení bydlení).
Častokrát se také sociální kurátor dostává do situací, ve kterých musí usměrňovat klientovy 

nereálné požadavky. Například když klient žádá okamžité bydlení (bezodkladné získání bytu), 
zajištění velkého množství finančních prostředků, okamžité propuštění z výkonu trestu apod. 

Možnosti zmírňování rizik

• Hledat možnosti ve zkušenostech dalších sociálních kurátorů, kteří řešili obdobné situace. 
• V případě přímých střetů informovat svého nadřízeného a požádat o jeho pomoc.
• Využít možnost supervize a intervize. 
•  Spolupracovat s dalšími kolegy, organizacemi a občany na vytváření lepší image soci-

álních pracovníků. 

Riziko syndromu vyhoření
Sociální kurátor stejně jako i jiné profese, které jsou založené na stálých interakcích s kli-
enty, je vystaven riziku syndromu vyhoření, neboli „burnout“. Tomuto jevu, který v životě 
odborníka znamená emocionální vyčerpání a snížení pracovní pohotovosti, se obecně 
přikládá malý význam a řada praktiků ho má tendenci podceňovat. Projevy syndromu 
vyhoření záleží na individuálních charakteristikách každého jednotlivce, nicméně některé 
příznaky jsou obecně známé:

Ve vztahu ke klientovi: 
• nechuť jednat s klientem, se kterým se jedná obtížně,
•  porušování zásad pravidel sociální komunikace při jednání s klientem (např.: „Co zase 

chcete?“ „Za to si můžete sám, já už s vámi nemám trpělivost.“),
•  skryté snahy znepříjemnit klientovi spolupráci, tak aby přestal  sociálního kurátora na-

vštěvovat.

Ve vztahu k sobě samému: 
• nechuť chodit do práce,
• tendence vykonávat ty činnosti, které jsou snadné a nenáročné,
•  snaha vymlouvat se na vnější podmínky (např.: „Mám nedostatek kompetencí, obraťte se 

na někoho jiného.“),
•  nevyužívání  všech možnosti a prostředků, které sociální kurátor má ve své dovednostní 

výbavě,
• zatajování pravdivých skutečností.

Proti syndromu vyhoření se dá bránit různými způsoby. Například pravidelnými a kva-
litními supervizemi a intervizními sezeními, dodržováním psychohygieny – tzn. „nenosit 
si práci domů“, relaxovat, rozvíjet vlastní záliby, které nesouvisí s výkonem zaměstnání, 
pokračovat v celoživotním vzdělávání atd.
Zásadní vliv na vznik syndromu vyhoření, nebo jeho urychlení, může mít i tým na praco-
višti. Podle množství invence, nebo naopak ztrácejícího se zájmu o práci u jednotlivých 
kolegů se může vytvářet buď preventivní, nebo rizikové prostředí pro vznik tohoto jevu. 
Nezřídka se stává, že nově příchozí pracovník může být jakýmsi nepřímým indikátorem 
pro rozpoznání negativní změny v přístupu k práci u kolegů, kteří jsou již ohroženi syn-
dromem vyhoření. 
Neexistuje obecné pravidlo, které by určilo časovou hranici, za kterou přichází tento pro-
blém, protože záleží na různých faktorech osobnosti jednotlivce. Nicméně první příznaky 
mohou nastávat kolem sedmého roku výkonu profese. 
Syndrom vyhoření je nedílnou součástí výkonu profese v pomáhajících organizacích. Ne-
lze říct, že s uvědoměním si tohoto problému musí následovat ukončení práce v sociální 
oblasti, protože existuje celá řada protiopatření, která mohou zmírnit nebo zcela zamezit 
důsledkům tohoto syndromu. Pro vyhodnocení závažnosti situace si lze vyžádat indivi-
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duální supervizi nebo konzultaci s psychologem. Výsledkem může být zvážení přechodu 
na výkon jiné agendy v rámci dané organizace nebo změna organizace. Dalším z mož-
ných řešení je změna cílové skupiny klientů. 
Supervize je jedním z prostředků, jak předcházet nebo zmírňovat syndrom vyhoření. 
Úřady většinou nezajišťují svým sociálním pracovníkům, a tudíž ani sociálním kurátorům 
supervizi na pracovišti. Tento stav  by se měl v souvislosti s novelizací zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, změnit. NNO mají již dnes ze zákona povinnost provádět pra-
videlné supervize pro své zaměstnance. Další z možných prostředků je intervize. Ta se 
provádí na pracovišti kolegy navzájem, a z toho důvodu se může praktikovat neomezeně 
již nyní. 

6.  Využití teorií a metod sociální práce v činnosti sociálního 
kurátora

Volba teorií a metod sociální práce

Při přímé práci s klienty mohou sociální kurátoři vybírat z mnoha teorií a metod sociální 
práce. Kritériem volby je adekvátnost metody k povaze klientova problému a celé jeho 
životní situaci, ale také k pracovním podmínkám a osobnosti samotného sociálního ku-
rátora. 
Při volbě metod a postupů by měl sociální kurátor vycházet ze soudobé sociální práce, 
která klade důraz na pomoc s využitím a mobilizací zdrojů a silných stránek nejen klienta, 
ale i jeho prostředí. Jedná se především o systémovou teorii a ekologickou perspektivu, 
která využívá poznatky z ekologie a používá je jako metaforu pro oblast sociální práce. 
Zasazuje člověka do jeho prostředí; potřeby člověka a jeho problémy pak vznikají ve vzta-
hu mezi lidmi a jejich prostředím.
Sociální kurátor také volí, na jaké úrovni bude s klientem pracovat. Vedle individuální prá-
ce je možné využít práci s rodinou, skupinou či komunitou. 
Při aplikaci každé z metod se vychází z různých představ o klientovi, faktorech ovlivňují-
cích vznik a rozvoj jeho problémů, o roli sociálního kurátora, o cílech a strategiích spolu-
práce s klientem.
 
Konkrétně se zaměříme na přístupy, které jsou v práci sociálního kurátora dobře využi-
telné. Jedná se o úkolově orientovaný přístup a systemiku. Budeme se věnovat terénní 
sociální práci, která je nedílnou součástí činnosti sociálního kurátora. Jako možné metody 
práce s klienty představíme také kontinuální sociální práci a socioterapii.

Úkolově orientovaný přístup se dobře uplatňuje především při řešení konkrétních pro-
blémů klienta (př. bydlení, vyřizování dokladů, získání zaměstnání, vztahových problémů, 
opětovného začlenění do sociálních vztahů apod). Výhodou je jeho určitá kompatibilnost 
se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb. Především je to 
zákonem deklarované pojetí klienta jako autonomní individuality, která je kompetentní 
k řešení svých problémů a zodpovědná za důsledky svého jednání. Je to také aktivní za-
pojení klienta jako partnera vzájemné spolupráce a podpora rozvoje samostatnosti klien-
ta. Dále je to koncentrace na viditelné výsledky dosahované v krátkém čase.39 Omezeně je 
tento přístup využitelný v případě náhodných a nepravidelných kontaktů s klienty, nebo 
pokud sami klienti preferují méně strukturovaný a neformální způsob práce. 
Systemika přináší porozumění mechanismům vzniku a udržování problémů40. Zdůrazňu-

39 Více viz Gojová, 2007 
40 Více například viz Schlippe, 2001

je vnímání a život jedince jako subjektivní, plynoucí z jeho zkušeností. Ve svých interven-
cích nabízí možnosti vidět věci z jiného úhlu pohledu a nalézt individuální optimální ře-
šení vycházející z vlastního rozhodnutí. Klade důraz také na neustálou reflexi východisek 
a postojů sociálního kurátora.
Socioteraopie41 usiluje o získání schopnosti člověka „zvládat své místo v předivu spole-
čenských vztahů, o znovuvytvoření pokud možno ke vzájemné spokojenosti vedoucích 
sociálních vazeb“. Významná je pro sociální kurátory svým důrazem na vlivy prostředí kli-
entů a reintegraci.
 

Navázání kontaktu s klientem a mapování situace

Klient za sociálním kurátorem přichází nebo ho sociální kurátor aktivně vyhledává. Je tře-
ba od počátku reflektovat, zda iniciátorem kontaktu je klient, sociální kurátor nebo někdo 
jiný. Pokud klient kontakt odmítá nebo necítí jeho potřebu, měl by sociální kurátor re-
flektovat, zda se jedná o zakázku klienta nebo zakázku jiné instituce. Tomuto tématu byla 
věnována část Dilemata a rizika práce sociálního kurátora. Sociální kurátoři pracují s lidmi, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, a není to tedy jen problém (či 
zakázka) klienta, se kterou pracují, ale také zakázka společnosti. 

Při práci s klienty, kteří nemají potřebu pomoc vyhledat nebo si pomoc nepřejí, se soci-
ální kurátor může pokusit vyjednávat o řešení takových problémů, které jsou pro klienty 
důležité. Je na klientovi, zda nabízenou pomoc využije. Klienta bychom neměli poučovat 
ani mu vytýkat jeho životní styl. Můžeme ho ale upozorňovat či mu vysvětlovat možné 
důsledky jeho jednání nebo nabízet alternativní pohledy. Důležité je stále myslet na to, 
že pokud klient odmítá pomoc sociálního kurátora, tak to ještě neznamená, že ji v bu-
doucnu nevyužije nebo o ní nebude informovat další klienty. Proto je důležité pokusit 
se klientovi co nejsrozumitelněji vysvětlit, jakou pomoc a za jakých podmínek mu může 
sociální kurátor poskytnout. 

Při navazování vztahu s klientem a mapování jeho problému je třeba brát v úvahu, že kli-
enti mohou mít nepříjemné předchozí zkušenosti, předsudky a mohou být k sociálnímu 
kurátorovi nedůvěřiví. Sociální kurátor by měl překonávat klientovy pochybnosti, snažit 
se získat důvěru a dosáhnout vzájemné otevřenosti. Měl by být připraven na to, že klient 
může ve své náročné životní situaci ztrácet naději, nemá plány do budoucna a může po-
strádat jakoukoliv motivaci ke změně. Klienta je třeba od počátku neustále podněcovat 
a nenechat se odradit. 

 
Úkolově orientovaný přístup42

Přístup klade důraz na jedinečnost každého klienta a autonomii jeho rozhodování. Od po-
čátku je silná jeho orientace na řešení problému a na současnost (nehledá minulé příčiny 
problému, ale zabývá se současnou situací klienta).

Počáteční fáze úkolově orientovaného přístupu
V průběhu počáteční fáze dochází k identifikaci a definování problémů. Ty jsou definová-
ny klientem, sociální kurátor přispívá do diskuse o nich. Problémy by měly být definovány 
konkrétně, jako něco, co je třeba změnit. Sociální kurátor by se měl zaměřit na všechny 
podstatné informace, zhodnotit, jak klient vnímá jejich vážnost, zda se je pokoušel řešit 
a s jakým výsledkem. Neměl by mu nutit vlastní pohled a vzbuzovat tím případně u klien-

41  Lipner, 2009
42 Zpracováno podle: Reid, 1996, Gojová, 2007, Gojová, 2008
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ta neochotu či odpor. (Např. by neměl hned v úvodu klientovi zdůrazňovat, že si má najít 
zaměstnání. Klient by měl dostat možnost k tomuto závěru dospět sám pomocí vhodně 
kladených otázek, ale taky má právo svůj problém takto nevnímat). 

Formulace cílů 
Jasně stanovený cíl vede aktivity klienta a sociálního kurátora. Pomáhá jim poznat, kdy je 
jejich spolupráce u konce, a dává možnost zhodnotit její úspěšnost. Klientem určený cíl 
zaručí, že „zůstaneme tam, kde je klient“, a pomůže získat informaci o tom, jaký výsledek 
spolupráce je pro klienta (nikoli pro sociálního pracovníka) uspokojivý. 
Jak by měl být cíl formulován? Konkrétně a tak, aby odpovídal možnostem klienta a celé 
situace. Z jeho formulace by mělo být zřejmé, co má klient udělat. Zároveň by měl být 
malý a krátkodobý, abychom klienta motivovali dosaženým úspěchem. Proces formulace 
cíle není rigidní a mechanický proces. Důraz je kladen na individuální přístup, a proto je 
cíl možné přehodnotit a přeformulovat ve vztahu k měnícím se okolnostem klientova 
života. (Příkladem cíle klienta je vyřízení občanského průkazu. Dílčími cíli budou kroky, 
které k tomuto cíli směřují. Jiným příkladem formulace cíle může být: Pan Novák si vytvoří 
plán, jak si najít zaměstnání. Dílčí cíl pak bude: Pan Novák se během příštího týdne přihlásí 
jako žadatel o zaměstnání na úřad práce.) 

Uzavírání dohody
Sociální kurátor a klient uzavírají ústní nebo psanou dohodu, která vzniká po společné 
diskusi a vyjednávání. Předpokladem uzavření dohody je nejen klientova motivace řešit 
svůj problém, ale také jeho souhlas s aktivní spoluprací. Úkolem sociálního kurátora je vy-
světlit klientovi obsah a účel dohody. Využití dohody podporuje jasnou a otevřenou ko-
munikaci, může snižovat obavy klienta (že bude do něčeho nucen apod.) a zaručuje mu, 
že s ním sociální kurátor bude spolupracovat pouze na těch cílech, které si sám zvolil.
Dohoda vymezuje vzájemnou zodpovědnost, snižuje vzájemná nedorozumění a před-
chází konfliktům (např. stížnostem) a neplnění úkolů. Dohoda zároveň poskytuje prostor 
pro větší otevřenost v průběhu spolupráce. Participující „vědí, na čem jsou“, a mají jasně 
daná pravidla. 
Dohoda by měla zahrnovat:
• účastníky,
• problém (maximálně tři), cíle a úkoly,
• vzájemná práva a povinnosti,
• dohodu o nakládání s informacemi, které se týkají klienta a jeho problému, 
• kdy, kde a jak často se budou scházet,
• kdy bude spolupráce ukončena.

Plánování úkolů
Fáze zahrnuje plánování, specifikaci a provádění úkolů. Sociální kurátor s klientem se do-
hodnou na úkolech, které by měly „krok za krokem“ směřovat k vyřešení nebo zmírnění 
problémů. Úkol by neměl být klientem vnímán jako něco vnuceného zvenčí nebo jako 
nepříjemná povinnost, ale jako něco, co si sám zvolil. Nemusíme používat výraz úkol, ale 
třeba „věci, které je třeba udělat“, pokud to klientovi lépe vyhovuje. 
Úkoly by měly být stanoveny jako zcela konkrétní a pochopitelné aktivity. Úkol vymezuje, 
co má klient udělat, aby zmírnil nebo odstranil svůj problém. 
Úkol není jen aktivita, která se odehrává mimo setkání klienta a sociálního kurátora, je 
také možné realizovat úkoly v průběhu samotného setkání (klient přímo v rámci setká-
ní získává nové dovednosti, např. při vyplňování různých žádostí). Úkoly plní i sociální 
kurátor (např. písemná zpráva pro další organizaci, zprostředkování kontaktu na sociální 
služby atd.).
Abychom mohli navrhované postupy jednání považovat za úkoly, klient musí vyjádřit 

svůj souhlas s tím, že se je pokusí splnit. Významnou úlohou sociálního kurátora v pro-
cesu plánování úkolů je tedy povzbuzovat a motivovat  klienta, aby přicházel s vlastními 
nápady na možné úkoly. Návrhy nabízí také sociální kurátor, který se v některých situacích 
lépe orientuje a ví, jaké úkoly při řešení mohou napomoci. Své návrhy ale diskutuje s kli-
entem. Sociální kurátor úkoly klientovi nikdy pouze nezadává, klient vždy participuje při 
jejich plánování. Poté, co bylo dosaženo konečné dohody o výběru úkolů, je plánováno 
jejich uskutečnění. 
Klient by měl každému úkolu rozumět, tzn. mít jasnou představu, co přesně má udělat 
a v jakém termínu. Motivace klienta k uskutečnění úkolů je opět zásadní. Sociální kurátor 
působí jako facilitátor a poukazuje na pozitivní výsledky, které splněný úkol může přinést.
Součástí procesu plánování úkolů je diskuse o možných překážkách, které se mohou 
v rámci jeho plnění vyskytnout. Diskuse by měla být pozitivní a orientovaná na jejich zvlá-
dání. Sociální kurátor má klientovi pomoci identifikovat překážky a najít zdroje k jejich 
překonání. 
Při nesplnění úkolu je třeba s klientem o situaci mluvit a doptávat se na okolnosti či pří-
činy nezdaru. Toto dotazování je třeba vést neobviňujícím způsobem. (Například nepo-
užívat: „Proč jste zase nedošel na Úřad práce?“ Ale zeptat se: „Jak jste minulý týden pokročil 
v plnění vašich úkolů?“)

Fáze ukončení
Při ukončení je třeba zhodnotit plnění úkolů, zdůraznit nové dovednosti klienta (zvláštní 
důraz je kladen na pokrok klienta a na to, čeho se mu podařilo dosáhnout) a případně 
sestavit plán pro budoucí aktivity, ve kterých bude klient nadále pokračovat samostatně. 
Sociální kurátor by měl věnovat pozornost zpracování pocitů klienta spojených s ukonče-
ním spolupráce a současně reflektovat riziko vzniku závislosti klienta v případě neúměr-
ného prodlužování kontaktu. 
 Klient by měl vědět, co má dělat, pokud se problém znovu objeví. Společně s kurátorem 
mohou vypracovat plán pomoci. 

Systemický přístup

Jedním ze základních východisek systemického přístupu je konstruktivismus43, který vy-
chází z předpokladu, že lidé si konstruují svou verzi skutečnosti závisle na svých osobních 
osudech a kulturních vzorcích, jež se jim v jejich prostředí nabízejí. Také klient a sociální 
kurátor si konstruují sociální realitu podle svých vlastních schémat. Ta jsou zásadně ovliv-
něna sociálními kontexty a ovlivňují způsob jejich spolupráce. 
Systemický přístup je založen na objednávce klienta a nabídce sociálního kurátora. Ku-
rátor hledá kontext, ve kterém jsou prezentované problémy řešitelné, a exploruje různé 
úhly pohledu.44 
Ivan Úlehla45 jednotlivé fáze rozhovoru s klientem podle systemického přístupu nazývá: 
1. příprava; 2. otevření; 3. dojednávání; 4. průběh; 5. ukončení; 6. příprava.
Úlehla ve své knize46 rozpracovává téma pomoci a kontroly v sociální práci, které pro soci-
ální kurátory může být velmi aktuální a nápomocné při řešení dilemat.
V systemickém přístupu jsou uplatňovány specifické techniky a způsoby dotazování, které 
jsou popsány v odborné literatuře. Mezi ty nejčastěji využívané patří cirkulární dotazování, 
zázračná otázka, konstruktivní otázky, měřicí otázky, přeznačkování problému apod.

43 Kappl, 2004
44 Wébrová, 2007
45 Úlehla, 2007
46 Úlehla, 2007
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Terénní sociální práce 

Nedílnou součástí práce sociálního kurátora je terénní sociální práce. Nejenom v praxi 
sociálních kurátorů je nazývána také sociálním šetřením. Pojem sociální šetření je chápán 
jako soubor veškerých aktivit sociálních kurátorů (sociálních pracovníků) vně úřadu, které 
jsou směrovány ke klientovi a jsou realizovány metodami sociální práce, a to v prostředí, 
v němž se klient právě nachází nebo kde se nacházet může. Pod tento pojem je zařazována 
i návštěva klienta v zařízeních, jako jsou věznice, dětský domov, výchovný ústav, azylový 
dům, domov pro osoby se zdravotním postižením, nemocnice, LDN, terapeutická 
komunita a další. Patří sem i doprovázení klienta na jednání s různými institucemi. 

V terénní sociální práci se jedná o práci s klienty v jejich přirozeném prostředí (návštěvy 
v místě bydliště, jednání s rodinou klienta či v prostředí, kde se klient právě nachází – 
věznice, dětský domov atd.),  provádění sociálního šetření (na základě vyžádání orgánů 
činných v trestním řízení) a také doprovázení klienta na jednání na úřadech (úřady práce, 
soudy, policie atd.).

 V rámci terénní sociální práce sociální kurátor:
a) zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a podporuje klienta
b)  pomáhá klientovi při uplatňování jeho práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí:
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí;
• pomoc při sociálním začleňování, obnovení či upevnění kontaktu s rodinou;
•  sociálně terapeutické činnosti (rozvoj dovedností podporujících sociální začlenění klienta);
•  poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování 

těchto rizik.

Ke vstupu do obydlí klienta, které splňuje znaky nájmu nebo podnájmu, je vždy potřeba 
klientův souhlas. Pobytová a obdobná zařízení mají pro navštěvování svých klientů zpracována 
vlastní pravidla. Sociální kurátor by se měl při vstupu do obydlí nebo při kontaktu v terénu 
(ulice, noclehárna apod.) prokazovat průkazem, který obsahuje údaj o oprávnění kurátora 
k těmto úkonům. Předložit průkaz musí vždy, je-li k tomu klientem vyzván. Použít lze průkaz 
zaměstnance vydávaný městskými úřady, magistráty nebo městskými částmi. Kurátoři zařazení 
do systému pomoci v hmotné nouzi musí používat průkaz předepsaný zákonem o pomoci 
v hmotné nouzi. Průkazy jsou vždy platné pouze společně s platným občanským průkazem47.

Kontinuální sociální práce

Kontinuální sociální práci48 uplatňuje sociální kurátor především při práci s osobami 
umístěnými v  represivních zařízeních (např. ve výkonu trestu odnětí svobody, v zařízeních 
pro výkon ústavní či ochranné výchovy, v léčebných zařízeních) a s osobami propuštěnými 
z těchto zařízení. Například u osob ve výkonu trestu odnětí svobody, které tvoří značnou 
část klientely sociálního kurátora. Kontinuální sociální práce zahrnuje práci s klientem 
ve všech fázích trestního řízení (jak ve výkonu vazby, tak i na svobodě), v průběhu 
soudního řízení i ve výkonu trestu odnětí svobody. První informace o klientovi získává 
sociální kurátor od VS ČR, rodiny klienta nebo od státních či nestátních organizací. 

47Pro přímou práci s klientem je nutné dbát na ochranu svého soukromí a osobních údajů zejména při  
prokazování se dokladem totožnosti.
48 Kontinuální sociální práce s klientem umožňuje řešit problémy klientů (obviněných, odsouzených,  
hospitalizovaných aj.) v co největším předstihu před jejich propuštěním z ústavního zařízení a tím  
minimalizovat následky jejich nepříznivé situace. 

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. Do této oblasti patří především:
•  práce s rodinou klienta, spoluvytváření podmínek pro jejich harmonické soužití a zapojení 

klienta v malých sociálních skupinách (pracovní kolektiv, zájmové a vrstevnické skupiny) 
s minimalizací rizik pro klienta, jeho rodinu či pro společnost;

•  pomoc klientovi při kontaktu s institucemi během řešení jeho materiálního zabezpečení, 
při jiných důležitých jednáních, při zajišťování zdravotní péče.

 
Sociální kurátor ve spolupráci s klientem sestavuje individuální plán, který vede 
k celkovému řešení klientovy situace, a průběžně spolu s klientem vyhodnocuje dosažení 
jednotlivých cílů. V případě, že se klientovi nedaří naplňovat stanovené cíle, společně 
rozebírají příčiny neúspěchu a následně zpracovávají další postupy. Kontinuální působení 
směřuje také k tomu, aby klient danou situaci akceptoval a vycházel z ní při budování 
svých životních perspektiv. Tímto způsobem lze efektivně působit zejména proti vzniku 
tzv. krize prvního dne, a tedy minimalizovat riziko recidivy těsně po propuštění klienta. 

Činnosti v rámci kontinuální práce:
•  sjednávání spolupráce s klientem (společně s klientem stanovit, na čem budou 

pracovat);
• pomoc formulovat klientovi cíle a nabízet alternativy strategií k jejich dosažení;
• podpora klienta při realizování jednotlivých cílů; 
• průběžná evaluace použitých postupů a dílčích cílů klienta;  
• ukončení vztahu a společné vyhodnocení zdarů i neúspěchů spolupráce.

Socioterapie49 

Cílem socioterapie je dosažení lidské integrity a schopnosti realizovat svůj osobnostní 
potenciál v rámci fungujícího sociálního prostředí a dynamiky sociálních vztahů. 
Předpokládá se přiměřená míra schopnosti adaptovat se na společenské podmínky bez 
ztráty subjektivity a bez ubližování referenčnímu okolí.50

Socioterapii můžeme vnímat jako prostředek, jak pomoci klientovi využívat sociální 
služby, které mohou vést k reintegraci.
Socioterapii lze rozdělit na individuální a skupinovou. Při práci s klientem je možné kombinovat 
oba způsoby (blíže příloha č. 1). Ke skupinové terapii je zapotřebí mít větší prostor a problém 

49 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přinesl pro sociální pracovníky určitou příležitost, jak získat  
legislativní kompetence pro přímou socioterapeutickou práci. Nakonec jedním z paradigmat sociální práce je  
terapeutické působení. Nyní sociální práce má pro výkon socioterapie legislativní oporu. Do současné doby s 
e zatím v odborných kruzích, a především v praxi tímto pojmem nikdo nezabýval natolik, aby ho upřesnil  
a vytvořil alespoň nástin metodického zarámování. V literatuře je zatím pouze několik málo charakteristik  
termínu socioterapie. Hroncová a Kraus vymezují poslání socioterapie jako: „poskytnutí danému objektu  
možnosti vytvoření sociálních kontaktů příznivých pro udržení a znovuvytvoření jeho přiměřeného sociálního  
chování. Úkolem je posílit, obnovit a udržet zájem o reálný společenský život a reálné vztahy v něm. K tomu je  
zapotřebí intenzivního využívání sociálních sil v okolí dané osoby. (Hroncová, Kraus, 2006, s. 241)
Matoušek vymezuje socioterapii jako „soubor opatření sloužící k příznivému ovlivnění stavu a situace osob,  
které jsou z hlediska vzniku a vývoje negativních jevů rizikové nebo jež se ocitly v sociální nouzi. Socioterapie  
směřuje k jejich sociální rehabilitaci a integraci. Sociální rehabilitací se rozumí obnovení sociálních vztahů  
a praktických schopností a dovedností, které jsou v důsledku sociálního handicapu a způsobu života dané  
osoby narušeny. Součástí socioterapie je výcvik v psychosociálních dovednostech, to znamená psychosociální  
trénink, vedoucí ke zvyšování sociálních kompetencí, k samostatnému řešení nepříznivé sociální situace  
vlastními silami a k uvědomění si odpovědnosti za svůj život. Psychosociální trénink představuje cílený nácvik  
praktických technik zaměřený na získání nebo znovunabytí dovedností, jež jsou nezbytné k samostatnému  
zabezpečování životních potřeb. (Matoušek, 2003, s. 219)
50 Lipner, 2009
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nastává především u sociálních kurátorů, kteří jsou limitováni jednou kanceláří. Socioterapie 
by měla být páteří komplexního sociálněvýchovného působení. Zdůrazňuje terapeutický 
aspekt práce, který není okolím sociálního kurátora zcela doceněný.
Klienti sociálního kurátora mají obvykle problémy v mezilidských vztazích, jejich postoj 
k povinnostem je pro sociální okolí často hůře akceptovatelný. Vyhledání kurátora je často 
vedeno jejich potřebou uspokojení převážně biologických potřeb a řešení technicko-
administrativních záležitostí (neboli sociálněprávního poradenství). Jedná se o stravu, 
hygienu, ubytování, zaměstnání, komunikaci s úřady a dalšími organizacemi. Vzájemná 
spolupráce se může dále rozvinout v socioterapeutický vztah, který je základem k hlubším 
změnám a reintegraci klienta.  

Použijeme staré přísloví, které vystihuje jeden z podstatných cílů sociálního kurátora 
a podstatu socioterapie: ,,Lépe je lidi naučit chytat ryby nežli jim je rozdávat.“51

51 Pěnkava, 2010, 

III. ČÁST – PRÁCE S CÍLOVÝMI  SKUPINAMI 

7. Práce s cílovými skupinami

Následující část metodické příručky se bude věnovat jednotlivým cílovým skupinám, 
na které se sociální kurátor především orientuje. Definuje je § 2, písmena a, b, c, d, e 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi..U každé cílové skupiny je uvedena její 
základní charakteristika, specifické rysy, způsoby práce a možnosti spolupráce s dalšími 
subjekty, na něž se může sociální kurátor obracet. Přístupy a pohledy na jednotlivé 
problematiky popsané níže nejsou jednoznačně závazné, nicméně vycházejí z praktických 
a dlouhodobých zkušeností s výkonem funkce sociálního kurátora. Proto mohou být 
jakýmsi vodítkem pro začínající kurátory a inspirací pro stávající odborníky.

7.1  Osoby propuštěné z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí 
svobody a osoby, proti nimž je vedeno trestní stíhání

Popis cílové skupiny

Osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody tvořily historicky první klientelu 
sociálních kurátorů. Nadále zůstávají nejpočetněji zastoupenou skupinou klientů 
vykazovanou sociálními kurátory. Jedná se o zletilé osoby, které se nacházejí v určité fázi 
trestního řízení nebo uvěznění, zejména ovšem v situaci, kdy jsou propuštěny z výkonu 
trestu odnětí svobody, popř. propuštěny z vazby nebo podmínečně propuštěny z výkonu 
trestu. 

Popis situace cílové skupiny

Výkon trestu odnětí svobody je nejvýraznějším prostředkem státního donucení, který se 
vyznačuje významnou mírou omezení osobní svobody. Klienti sociálních kurátorů mají 
často zkušenost s opakovanými pobyty ve věznicích. Někteří naopak bývají odsouzeni 
podmíněně a nemají ani zkušenost s pobytem ve vazební věznici. Určité společné 
a specifické znaky proto vykazují skupiny osob, které můžeme označit jako prvopachatele, 
prvovězněné osoby a osoby s opakovanými pobyty ve výkonu trestu.

Základní znaky cílové skupiny:
• trestná činnost, včetně ohrožení stát se obětí trestné činnosti (vydírání, lichva apod.),
•  zvýšená recidiva páchání trestné činnosti, opakované selhávání v pokusech nepáchat 

trestnou činnost,
• omezená možnost a schopnost řešení sociální situace samostatně,
• zvýšené riziko návratu do kriminogenního prostředí,
• přetrhané sociální vazby (ztráta bydlení, ztráta podpory rodiny),
• častější výskyt psychických poruch (včetně různých forem závislostí), 
• častější projevy  agresivního a manipulativního chování,
•  vysoká nezaměstnanost a nezaměstnatelnost (bez pracovních návyků, nízká nebo 

žádná kvalifikace, nezájem o práci, omezující záznam v rejstříku trestů),
•  špatná ekonomická situace (bez finančních prostředků, častá zadluženost – exekuce, někdy 

nedosažitelnost dávek hmotné nouze – společně posuzované osoby v domácnosti).
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Specifika práce – typické úkony při práci s cílovou skupinou

1. Osoby, proti nimž je vedeno trestní stíhání

Jedná se jak o osoby, které již v minulosti s kurátorem spolupracovaly (např. při svém 
propuštění z výkonu trestu), tak osoby, které ještě trestané nebyly.
Obě skupiny klientů kontaktují sociálního kurátora většinou samy nebo s pomocí 
prostředníka. Sociální kurátor se tuto skutečnost dozví většinou náhodně, s výjimkou 
situace, kdy je klient stíhán vazebně.

Nejčastěji sociální kurátor poskytuje klientovi  poradenství – vysvětluje proces trestního 
řízení, písemné dokumenty od orgánů činných v trestním řízení, kterým klient nerozumí 
(usnesení nebo rozsudky soudů, státního zastupitelství, orgánů policie), případně 
pomáhá při formulaci stanovisek klienta do  písemných podání či žádostí. Kurátor může 
klienta odkázat i na pomoc PMS kvůli možnosti odklonu od trestního řízení. Tyto osoby 
pro zdlouhavost trestního řízení často ani nerozumí důvodům svého trestního stíhání, 
neznají, popř. účinně nevyužívají svých procesních práv.
Sociální kurátor má při poskytování poradenství možnost seznámit se detailněji 
s klientovou sociální situací a návazně navrhovat další možnosti řešení (zajištění příjmu, 
bydlení apod.).
Na sociálního kurátora se mohou obrátit  orgány činné v trestním řízení s žádostí 
o poskytnutí zprávy o klientovi, která je potřebná pro trestní řízení. V těchto případech 
vypracuje sociální kurátor zprávu, která se zaměřuje na faktické poznatky, které obsahuje 
spisová dokumentace. Zpráva nemusí být vypracována, pokud o klientovi nejsou žádné 
informace a klienta se nepodaří kontaktovat. V případech, kdy je kurátorovi známo, že se 
klient zdržuje v jiném bydlišti, může žádost postoupit kurátorovi podle bydliště klienta 
nebo nové bydliště sdělit žadateli, popř. může požádat o provedení šetření místně 
příslušného sociálního kurátora. Výjimečně žádá o zprávu samotný klient, který řešil 
své problémy s kurátorem již v minulosti a domnívá se, že mu zpráva může pomoci. Při 
vystavení zprávy klientovi je potřeba uvést, že se zpráva vydává na vlastní žádost klienta.
Mnohdy těmto klientům sociální kurátor vyřizuje pobyt v azylovém nebo jiném zařízení 
(např. ubytovna v majetku obce), protože nemohou bydlet v místě trvalého bydliště (je 
pouze formální). Toto nové bydliště musí klient bezodkladně ohlásit státnímu zástupci 
a soudu, protože jinak mu hrozí vzetí do vazby z důvodu „vyhýbání se trestnímu řízení“.
Osoby, které se na sociálního kurátora obrátí, většinou nemají finanční prostředky na jimi 
zvoleného právního zástupce nebo se s ním stýkají omezeně a nemohou (nebo nechtějí) 
s ním své záležitosti projednat. 
Někteří klienti mají k sociálnímu kurátorovi značnou důvěru a často mu svěří i velmi 
důvěrné informace. Samozřejmě se jedná o delší proces navazování důvěry v rámci 
kontinuální sociální práce.

Specifika práce s osobami, proti nimž je vedeno trestní stíhání
V úvodu je nutné u osob trestně stíhaných zohlednit, zda se jedná o osoby, proti nimž je 
vedeno trestní řízení poprvé – tzv. prvopachatele, nebo o osoby, proti nimž bylo řízení 
vedeno již v minulosti.
Prvopachatelem je osoba, proti které v minulosti nebylo vedeno žádné trestní řízení, jde 
tedy o osobu, která je poprvé vyšetřována orgány činnými v trestním řízení. Osoby, proti 
nimž bylo trestní řízení vedeno v minulosti, mají již opakovanou zkušenost s postupem 
orgánů činných v trestním řízení. Některé osoby byly již v minulosti vězněné a v kontaktu 
se sociálním kurátorem (nemusí to být pravidlem).

Velmi důležitý je první kontakt s klientem. K navázání prvního kontaktu může dojít 
ze strany sociálního kurátora nebo samotného klienta, ale kontakt může být také 

zprostředkován třetí osobou (např. sociálními pracovníky věznice, rodinou, poskytovateli 
sociálních nebo jiných služeb). Při prvním kontaktu se sociální kurátor klientovi představí 
a seznámí ho s možnostmi služeb, které mu může poskytnout. Na začátku se jedná hlavně 
o navázání další spolupráce klienta a sociálního kurátora, zjištění zájmu klienta o tuto 
spolupráci a definování základních problémů klienta. Je zde kladen důraz na aktivní 
spolupráci klienta a jeho vedení k samostatnosti. Klient vždy může spolupráci odmítnout 
a o této možnosti musí být také poučen. Je dobrou praxí předat klientovi kontakt 
na kurátora (např. vizitku) pro případ, že by si svůj postoj v budoucnosti klient rozmyslel.

Osobám, proti kterým je vedeno trestní řízení poprvé, sociální kurátor věnuje zvýšenou 
pozornost. Při jednáních s klientem se sociální kurátor zaměřuje na příčiny, které vedly 
klienta ke spáchání trestné činnosti – může se jednat o nedostatek finančních prostředků 
na obstarání základních potřeb, jako jsou strava a ubytování, příp. závislost klienta 
na alkoholových či nealkoholových drogách.

Pobyt ve vazební věznici, který může doprovázet trestní řízení, je pro klienta výrazným 
stresorem. Podmínky režimu ve vazební věznici jsou pro klienta mnohem přísnější než 
ve věznicích určených pro následný výkon trestu odnětí svobody. Navíc klient předem 
nezná délku svého pobytu ve vazbě. Často se stává, že je umístěn do vazby a poté 
následuje dlouhé období, kdy klienta nikdo nekontaktuje, nepředává mu informace, 
nevyslýchá ho apod. 
Klient se nachází ve velkém stresu také např. proto, že byl Policií ČR zadržen nečekaně 
a byl nucen okamžitě opustit pracoviště, rodinu nebo bydliště.
Sociální kurátor by měl pravidelně navštěvovat vazební věznice, kde se nachází klienti 
z jeho správního obvodu. Důvodem návštěv je zejména stabilizace klientovy sociální 
situace. Hlavními tématy jsou  zajištění bydlení (podle občanského zákoníku je možný 
pronájem bytu po dobu klientovy nepřítomnosti, není-li v nájemní smlouvě uvedeno 
jinak), zaměstnání (jednání se zaměstnavatelem o klientově nepřítomnosti v zaměstnání 
a úprava tohoto stavu), popř. další potřebné záležitosti (úschova věcí v azylovém zařízení, 
dojednání ubytování pro případ propuštění apod.). 
Návštěvě vazební věznice předchází určitá příprava, protože některé věznice vyžadují 
zaslání potvrzení zaměstnavatele o osobách vykonávajících funkci kurátora. Dále si 
kurátor musí ověřit,  zda se dotyčná osoba ve věznici bude nacházet v den jeho návštěvy. 
Obvinění mohou být z vazební věznice eskortováni např. k soudnímu jednání.  
Sociální kurátor ve vazební věznici nemůže klientovi předávat žádné vzkazy (ani ústně 
sdělované) od osob z klientova okolí, popř. dalších osob. Výjimku by snad mohly tvořit 
obecně tlumočené pozdravy. Obsah projednávané problematiky (např. při kurátorově 
návštěvě vazební věznice) se musí týkat klientovy sociální situace a jejího řešení. 

Manipulace
Kurátor se může setkat u těchto klientů s pokusem o manipulaci. Zejména osoby, které 
opakovaně zažily fungování vazební věznice a trestního stíhání, vědí, že kurátor může 
do věznice vstupovat a jednat s obviněným i bez přítomnosti pracovníka věznice, popř. 
vyšetřovatele. Také vědí, že korespondence s kurátorem nepodléhá cenzuře. Toho se 
mohou tito klienti pokusit využít k předávání informací, např. komplicům nebo rodině, 
která „ví, jak s nimi naložit“. Kurátor také nevědomky může být nositelem důvěrných 
informací vztahujících se k trestné činnosti obviněného (např. podrobností o okolnostech 
trestného činu apod.). Kurátor by se měl těchto úskalí vyvarovat omezením komunikace 
s obviněným na jeho sociální situaci. Někteří obvinění chtějí kurátora „využít“ k propuštění 
z věznice. Doufají např., že kurátor za ně dá soudu jakousi záruku apod. To ovšem není 
v žádném případě smysl (ani zákonný rámec) práce sociálního kurátora a kurátor takové 
záruky nemůže ani nabízet, ani přijímat.
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Kazuistika 1: 
Klient, proti kterému je vedeno trestní stíhání, vyhledal sociální kurátora. Uvedl, že nerozumí  
písemnostem od Policie České republiky. Kurátor klientovi předložené dokumenty vysvětlil – 
šlo o sdělení obvinění a předvolání k hlavnímu líčení soudu. Kurátor klienta zároveň upozornil 
na povinnost dostavit se k jednání u soudu a na důsledky nedostavení se, kdy ho může 
nechat soudce předvést policií nebo mu hrozí vzetí do vazby. Dále kurátor klienta upozornil 
na nutnost přebírat soudní zásilky na jím uvedené adrese.
Během pohovoru kurátor zjistil, že klientovo trvalé bydliště je pouze formální, zdržuje se jinde 
(u příbuzných a kamarádů). Nabídl proto klientovi pomoc při zprostředkování ubytování 
na ubytovně nebo v azylovém domě. Dále mu nabídl pomoc při zajištění dávek pomoci 
v hmotné nouzi (dávky na živobytí a doplatek na bydlení), protože klient nepracuje a je veden 
na úřadu práce. Klient odchází s tím, že v případě potřeby pomoci bude sociálního kurátora 
kontaktovat.

Kazuistika 2:
K sociálnímu kurátorovi se dostavily dvě ženy, které mu sdělily, že jejich bratr je údajně 
neprávem trestně stíhaný. Klient přišel k sociálnímu kurátorovi na základě vzkazu od svých 
sester. Sdělil, že dostal „nějaký papír“ od soudu (usnesení o odměně advokáta), ale že on 
nic nespáchal. Klient zjistil, že se za něho vydával bratranec, který byl v Praze 2 pro trestnou 
činnost zadržen policií a ve zkráceném řízení odsouzen. Bratranec u sebe údajně neměl doklad 
totožnosti a policie jeho totožnost dále nezjišťovala. Po dohodě s klientem kurátor sepsal 
odvolání proti usnesení o odměně a náhradě nákladů advokáta. Poté kontaktoval státního 
zástupce, který doporučil podat podnět na trestní stíhání bratrance klienta a k soudu podat 
žádost o obnovu řízení.
Přestože se jednalo o klienta – narkomana, tak se k jednání soudu dostavoval a zároveň 
informoval sociálního kurátora o průběhu obnoveného procesu. Klient byl uznán nevinným 
a bratranec byl odsouzen za spáchanou trestnou činnost.

2. Osoby podmínečně odsouzené

Jedná se o osoby, které byly za své protiprávní jednání pravomocně odsouzeny a výkon 
trestu odnětí svobody jim byl podmínečně odložen. Možná je i varianta „podmínky“ 
s nařízeným dohledem probačního úředníka.

Sociálního kurátora vyhledají tito potenciální klienti sami (dříve již mohli být v kontaktu 
se sociálním kurátorem jako osoby, proti nimž bylo vedeno trestní řízení) nebo 
prostřednictvím např. PMS či rodiny. Sociální kurátor se v rámci své činnosti o této 
skutečnosti běžně nedozví, protože neexistuje žádný způsob předávání informací 
o těchto osobách.
U některých klientů se jedná o první kontakt se sociálním kurátorem, který je základním 
předpokladem k navázání další spolupráce.
Podmínečně odsouzení klienti řeší (jako ostatní cílové skupiny klientů) širokou škálu 
problémů, např. ztrátu bydlení, zaměstnání, zadluženost nebo nízký či žádný příjem. 
Prvotrestaní se potýkají s pocity viny a s negativním pohledem ze strany jejich okolí. 
U těchto osob se projevuje i strach ze selhání a možného nástupu do VTOS.
U opakovaně trestaných osob se naopak kurátor setkává s tím, že nemají strach z VTOS 
a trestnou činnost páchají i dále ve zkušební době (v tzv. podmínce). Pokud o to klient 
požádá, kurátor mu pomáhá odstranit zásadní problémy, které by mu bránily v dodržení 
podmínky.

Specifika práce s osobami podmínečně odsouzenými

Osobám prvotrestaným sociální kurátor podrobně vysvětlí nutnost dodržení podmínek 
ve zkušební době a v případě dohledu probačního úředníka také nutnost spolupráce 
s PMS.
Klientům může být v tomto případě v rámci odborného poradenství doporučena nebo 
zprostředkována návštěva u odborníka (psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra). 
Při obavách klienta z vlastního selhání a následného nástupu do VTOS se sociální kurátor 
snaží klienta podporovat v takovém jednání, které by nevedlo k další trestné činnosti 
klienta. Klienti podmíněně odsouzení mají často zájem o pomoc sociálního kurátora 
směřující ke zmíněnému odvrácení hrozby nástupu do VTOS.

Kazuistika 1:
Klient vyhledal sociálního kurátora. Sdělil, že je podmíněně odsouzen s dohledem probačního 
úředníka. Sociální kurátor pak kontaktoval telefonicky pracovníky PMS a doporučil klienta 
do střediska PMS. Klient byl již jako mladistvý opakovaně odsouzen, a to i k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody. Kurátor klientovi vysvětlil povinnost plnit podmínky dohledu a podle 
pokynů zástupců PMS se dostavovat k jednání do střediska. Dále při pohovoru zmapoval 
sociální situaci klienta. Zjistil, že klient nemá problémy ani s bydlením, ani se zajištěním 
finančních prostředků na obživu a ubytování, protože má zajištěnou práci. Kontakty s rodinou 
byly zachovány.
Později klient opětovně kontaktoval sociálního kurátora, aby mu sdělil, že se bude zdržovat 
mimo trvalé bydliště. Po telefonické dohodě sociálního kurátora se zástupci  PMS byl klient 
opět zaslán do střediska PMS k dojednání změny místa probace (podle toho, kde se chtěl 
klient zdržovat). Klient dále sociálního kurátora již nekontaktoval. Pracovníci PMS se následně 
dotazovali sociálního kurátora na aktuální situaci klienta, neboť ten nedodržoval podmínky 
a nedocházel na smluvené schůzky. V současné době přišlo sociálnímu kurátorovi oznámení 
o vzetí klienta do vazby.

Kazuistika 2:
Klient žádal sociálního kurátora o pomoc při zajištění ubytování. Uvedl, že sám odešel od rodičů. 
Styděl se za svou trestnou činnost, za kterou byl podmínečně odsouzen. Rodina se za něho 
také styděla, vztahy byly velmi napjaté. Trestné činnosti se dopustil pro nedostatek finančních 
prostředků, protože v té době byl sankčně vyřazen z úřadu práce a neměl žádný příjem. 
Po dohodě se sociálním kurátorem byl klientovi zprostředkován kontakt na psychologickou 
poradnu. Kurátor zároveň telefonicky zajistil klientovi bydlení na ubytovně a dávky hmotné 
nouze.
Socilání kurátor klientovi vysvětlil nutnost zdržet se další trestné činnosti a pravidelně docházet 
na úřad práce. Dále s klientem sepsal profesní životopis a žádost o přijetí do pracovního 
poměru, které si klient sám odnesl k případným zaměstnavatelům.

3. Klienti sociálního kurátora ve věznicích

Jedná se o osoby ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody. 
Sociální kurátor je o věznění těchto klientů informován z tiskopisů (oznámení), které 
věznice obviněných nebo odsouzených zasílají sociálnímu kurátorovi. Jedná se o tiskopis 
„Hlášení změn“ (dále hlášenka). Kurátor je o věznění klientů informován také od sociálních 
pracovníků věznic, příbuzných nebo z dopisu samotného klienta, pokud je hlášenka 
správním oddělením věznice vypravena později než ve stanoveném termínu 3 dnů52. 
U některých klientů dojde k prvnímu kontaktu se sociálním kurátorem až při jeho 
návštěvě ve věznici. Jednání může být ovlivněno přítomností pracovníků věznice. Klient 

52 § 54 odst. 2 nařízení GŘ VS č. j. 389/2000
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před nimi nechce sdělovat některé údaje nebo sděluje údaje zkreslené. Při prvním kontaktu 
se sociální kurátor o klientovi dozví pouze jednostranné informace od samotného 
klienta. Jeho sociální prostředí převážně nezná. Pokud se jedná o opakovaný kontakt 
s klientem,díky dříve provedenému šetření už kurátor zná prostředí, ve kterém klient 
žil, nebo má zkušenost s jednáním klienta na úřadě. Klient mohl sociálním pracovníkům 
věznice sdělovat informace účelově zkreslené (např. o jeho bydlení a zaměstnání). 
Důvodem může být snaha vytvářet ve věznici dojem, že je bezproblémový, kvůli 
případnému podmíněnému propuštění. Sociální kurátor v těchto případech často zná 
sociální situaci klienta a informace ze strany kurátora mohou být klientovi nepříjemné.
Někdy sociálního kurátora kontaktují rodinní příslušníci (partneři) klienta. Rodina se často 
dotazuje na důvody uvěznění klienta a jeho pobyt ve vězení, žádá potvrzení o nástupu 
klienta do VV nebo VTOS v návaznosti na dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky 
státní sociální podpory. Zde je nutné velmi dbát na citlivost sdělovaných údajů53. Členové 
klientovy rodiny také žádají kurátora o poskytnutí  informací o tom, kdy a za jakých 
podmínek lze navštívit klienta ve VTOS (VV) nebo kdy lze klientovi zaslat balíček a co 
může obsahovat. Rodinní příslušníci také žádají o informaci, kterému orgánu je nutné 
podat žádost o přeřazení klienta do jiné věznice (jiného typu věznice) a o podmíněné 
propuštění z VTOS. Dotazy se týkají i formy a odůvodnění žádosti. V případě předchozí 
dobré spolupráce sociálního kurátora s rodinou si příbuzní také chodí s kurátorem 
popovídat, neboť k němu mají důvěru a mohou se s ním otevřeně bavit o problémech 
celé rodiny. Pozitivní spolupráce s rodinou je předpokladem k úspěšnému návratu klienta 
do rodiny po ukončení vazby nebo VTOS.
Sociální kurátor často kontaktuje rodinu na žádost samotného klienta (písemnou nebo 
osobní, vyslovenou při kurátorově návštěvě ve věznici) nebo také na žádost pracovníků 
věznice. Nejčastěji se jedná o pomoc při zajištění obnovy přerušených kontaktů klienta 
s rodinou, o zaslání balíčků, civilního oblečení, finančních prostředků a návštěvy rodinných 
příslušníků ve věznici. 
Kurátor je také dožádán jiným sociálním kurátorem (popř. jinou osobou) o zajištění 
kontaktu s rodinou klienta v případech, kdy klient má odlišné trvalé bydliště od místa 
pobytu jeho rodiny, tj. v jiném správním obvodu obce III. stupně.
Dotazy na kurátora přicházejí i od jiných správních orgánů, např. ÚP, Okresní správy 
sociálního zabezpečení (dále OSSZ), PMS. Nejčastěji se jedná o zjištění, zda a v jaké věznici 
je klient umístěn, které je důležité např. z důvodu doručování písemností, důchodu apod. 
Tyto informace jsou správním orgánům poskytovány s předchozím souhlasem klienta.
Sociální kurátor kontaktuje klienta ve VTOS při návštěvách věznic nebo v rámci tzv. 
předvýstupních rozhovorů  (viz osoby propuštěné z VTOS), nebo pokud o návštěvu 
klient požádá. Rozhovor se v tomto případě týká hlavně zajištění základních potřeb 
klienta po propuštění – možnosti bydlení, zaměstnání, opětovného navázání sociálních 
kontaktů, finančního zabezpečení, příp. dalšího trestního stíhání, zadluženosti, zdravotních 
problémů klienta, zajištění platných dokladů, informací o dalších omezeních (zákaz 
pobytu, zákaz řízení motorových vozidel, ambulantní nebo ústavní ochranná léčba).
Při návštěvách věznic je vhodné klienty kontaktovat i v případě, kdy klient nic nepotřebuje 
a nežádá. Tyto kontakty jsou směřovány k navázání vzájemného vztahu mezi klientem 
a sociálním kurátorem.

Specifika práce s vězněnými osobami

Osoby krátkodobě vězněné většinou nemají narušené vztahy se sociálním prostředím, 
ve kterém žily. To se týká případů, kdy tyto vztahy byly funkční v době před nástupem 
klientů do věznice.
U osob dlouhodobě vězněných může dojít k přetrhání sociálních vazeb k jejich prostředí. 

53 Podle zákona o ochraně osobních údajů je informace o věznění klienta citlivým údajem.

Tyto osoby mají často zkreslený pohled na realitu a jejich další život po ukončení 
VTOS. Jedná se hlavně o představu bydlení po VTOS, zaměstnání a výše výdělků, získání 
finančních prostředků z dávek. Velmi problematické je u některých klientů zpřetrhání 
vazeb s partnery v době věznění, kdy partneři přestali udržovat osobní nebo písemný 
kontakt s klienty. Na žádost klienta sociální kurátor navštíví partnera klienta a vysvětlí 
mu důvod své návštěvy. V případě, že se partner již s klientem nechce kontaktovat (např. 
má nového partnera), musí kurátor zvážit, jakým způsobem informaci klientovi předá. 
Často takovou informaci kurátor sdělí klientovi raději osobně ve věznici nebo ji klientovi 
po dohodě sdělí sociální pracovník věznice.
Někteří klienti kontaktují sociálního kurátora (písemně či osobně při jeho návštěvě 
ve věznici) v době svého VTOS pouze účelově. Žádají o zajištění bydlení a zaměstnání, 
aby měli větší šanci uspět s žádostí o podmíněné propuštění. 

Kazuistika 1:
Sociální kurátor kontaktuje klienta ve VTOS. Klientovi byl uložen dlouhodobý trest (8 let) pro 
závažnou trestnou činnost. Při návštěvě věznice byla klientům nabídnuta možnost pohovoru 
se sociálním kurátorem. Klient sdělil, že by rád kontaktoval svou matku, ale matka o jeho 
věznění neví. Sám se jí bojí napsat, matka má nemocné srdce. O kontakt s ní žádá sociálního 
kurátora. Matku sociální kurátor navštívil v místě bydliště, vysvětlil jí důvod návštěvy a  žádost 
klienta. Matka o uvěznění syna ví, tuto informaci se dozvěděla z televize. Byla ráda, že ji 
sociální kurátor kontaktoval, plakala. Synovi poslala pozdrav se sdělením, aby jí syn napsal 
jako první. Uvedla, že synovi odepíše a dohodne se s ním touto cestou i na návštěvě. Jeho 
trestné činnosti nevěřila, o klientovi velmi hezky mluvila. Informace o tom, že sociální kurátor 
matku navštívil, byla klientovi telefonicky sdělena prostřednictvím sociální pracovnice věznice. 
Matka a následně další členové rodiny začali klienta ve VTOS pravidelně navštěvovat.

Kazuistika 2:
Klient byl sociálním kurátorem navštíven v rámci předvýstupu ve VTOS asi dva měsíce před 
propuštěním. Jednalo se o první kontakt klienta se sociálním kurátorem. Ten se klientovi 
představil a nabídl pomoc při vyřízení jeho záležitostí. Klient tuto nabídku přivítal. Při 
rozhovoru kurátor zjistil, že se klient bude vracet k rodině. Uvedl, že má zajištěné zaměstnání 
a má platné doklady. Klient využije pomoc sociálního kurátora při řešení jeho dluhů. Kurátor 
předal klientovi kontakt, vysvětlil mu nutnost evidence na úřadu práce a pro případ, že se 
do zaměstnání nevrátí, ho informoval o DHN.

Kazuistika 3:
Kurátor navštívil klienta ve VTOS asi tři měsíce před propuštěním. Jednalo se o klienta, který 
byl vícekrát ve VTOS a se sociálním kurátorem již byl opakovaně v kontaktu. Klient sdělil, že 
si odmítl nechat udělat ve VTOS doklady. Nemá tedy žádný platný doklad. Po VTOS půjde 
k příbuzným, se kterými ale není v kontaktu, domnívá se, že mu zajistí i zaměstnání. Psal 
jim, ale neodpověděli mu. Sociální pracovnici VTOS dříve sdělil, že má vše zajištěné. Sociální 
kurátor klienta poučil o nutnosti evidence na úřadu práce, pokud do zaměstnání nenastoupí. 
Dále kurátor klienta informoval o nutnosti zajištění náhradního dokladu o OP, včetně podání 
žádosti o vystavení OP, a nabídl mu pomoc se zajištěním ubytování, pokud u příbuzných 
nebude moci přebývat. Poučil jej o možnosti pomoci ze systému hmotné nouze. Klient dostal 
kontakt na sociálního kurátora a domluvil si s ním návštěvu po propuštění.

4. Osoby propuštěné z výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody 

Jedná se o osoby, které v řádném termínu ukončily výkon trestu, nebo osoby propuštěné 
z vazby, proti kterým bylo trestní stíhání zastaveno nebo nadále probíhá na svobodě. 
Kurátor je o jejich propuštění informován průběžně z hlášenek a u klientů propuštěných 
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z VTOS také prostřednictvím Oznámení o nadcházejícím propuštění osoby z výkonu trestu 
(dále Oznámení o nadcházejícím propuštění54). Oznámení o nadcházejícím propuštění se 
souhlasem klienta nebo oznámení o propuštění dostává kurátor i u klientů, kteří trvale 
bydlí v jiném obvodě, ale budou se ve správním obvodě sociálního kurátora po ukončení 
výkonu trestu zdržovat. Hlášenky a oznámení jsou součástí spisové dokumentace 
kurátora.
O propuštění klienta z výkonu vazby kurátor předem neví (tzn. věznice ohlásí změnu 
kurátorovi až po propuštění klienta).
Klienti kontaktují kurátora na základě jejich předchozího kontaktu (písemného či ústního 
při návštěvě ve věznici), na doporučení sociálních pracovníků věznice nebo jiných osob. 
Klient nemá povinnost se u sociálního kurátora hlásit.
První kontakt po propuštění z VV nebo VTOS je velice důležitý moment, který může 
významně ovlivnit budoucí spolupráci a vztah sociální kurátor – klient. Snazší pozici má 
kurátor u těch klientů, se kterými se setkal ve věznici nebo je zná z předchozí praxe. S těmito 
klienty kurátor řeší základní problémy související s jeho situací okamžitě po propuštění 
(např. zajištění dokladů, bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi). Pomoc kurátora výrazně 
přispívá k prevenci tzv. krize prvního dne. Kurátoři si také musí být vědomi, že mohou být 
v dané chvíli jediným člověkem, na kterého se klient může obrátit. 
Opět je třeba věnovat zvýšenou pozornost klientům prvotrestaným, klientům bez 
sociálních vazeb na svobodě, klientům se zdravotními problémy a klientům dlouhodobě 
vězněným. U některých klientů je nutný doprovod kurátora při vyřizování jeho osobních 
záležitostí, při kontaktu se společenským prostředím. Jedná se o tzn. asistenci, která 
může být potřeba např. z důvodu nízkých sociálních dovedností klientů nebo jejich obav 
z návratu do prostředí, ve kterém se mnoho let nezdržovali. 
Při prvním kontaktu s kurátorem bývají klienti nezřídka velmi euforičtí. Mnohdy jsou pod 
vlivem alkoholu. Také mají představu, že vše dokáží zvládnout vlastními silami a jejich 
zařazení do života bude naprosto bezproblémové. Proto je vhodné dojednat s klientem 
i další návštěvy, na kterých se postupně řeší klientovy problémy. Některé z nich je klient 
schopen si uvědomit až v podmínkách civilního života.
Při prvním kontaktu dochází k prvotnímu definování problémů klienta, příp. zjištění 
nároku na dávku mimořádné okamžité pomoci a její vyplacení. V případě, že kurátor 
kontaktoval klienta již ve věznici, tak kurátor přistoupí k ověření údajů, které mu klient 
ve věznici sdělil.
Propuštění na svobodu představuje tím větší zátěž, čím déle byl člověk vězněn. Propuštěný 
může prožívat tzv. krizi ze svobody (Vágnerová, 1999, s. 424). Také bývá označována jako 
šok ze svobody nebo krize prvního dne (Černíková, Makariusová, 1997, s. 73 a 102). 
Jde o trauma z náhlé změny prostředí. Adaptaci na nové (dlouho neprožívané) prostředí 
života vně věznice samozřejmě zhoršují faktory jako nevyřešené sociální zázemí (popř. 
jeho neexistence) a chybějící finanční prostředky. Velké nároky klade tato situace také 
na osobnost propuštěného. Roli hrají zkušenosti, motivace, kompetence, odolnost k zátěži, 
komunikativní dovednosti apod. Sociální kurátor může (v případě, že je kontaktován) 
klientovi významně pomoci při řešení jeho aktuálních problémů.
Kurátor musí vidět klientovu situaci jako celek. Nemůže pomoc omezit na pouhé vyplacení 
dávky mimořádné okamžité pomoci a odkázání na systém dávek pomoci v hmotné 
nouzi. Optimální je sestavit klientovi „finanční plán“, kde je mu jasně označeno, kdy může 
čekat od koho příjmy a v jaké výši (např. 3x výpomoc od kurátora, a to každé pondělí 
ve výši 500 Kč, následně další pondělí příspěvek na živobytí ve výši 3 126 Kč složenkou, 
popř. v hotovosti pokladnou, ubytování na ubytovně hradí odbor sociálních věcí přímo 
převodem na účet pronajímatele). Bez takového „finančního výhledu“ klient těžko bude 
plánovat své další aktivity a výdaje.
Kurátor si s klientem následně dojednává další jednání ve své kanceláři. Aktivní spolupráce 

54 § 56 odst. 12 písm. b) nařízení GŘ VS č. j. 389/2000

s klientem je nutná po celou dobu, kdy dochází ke konsolidaci klientovy situace a jeho 
sociálnímu začleňování po návratu z věznice. I zde platí respektování klientova nezájmu 
o spolupráci. Více pomáhá kurátor těm klientům, kteří sami chtějí svou situaci řešit, jsou 
rozhodnutí ke změně svého dosavadního způsobu života, zejména co se týče odklonu 
od kriminální kariéry. Zde může být působení kurátora rozhodujícím faktorem.
Dobrou praxí jsou návštěvy klientů po delší době od ukončení spolupráce s kurátorem. 
Např. po uplynutí jednoho roku. Tuto návštěvu si kurátor s klientem dojednává již při 
jednáních po klientově propuštění z věznice. Opět je nutné respektovat klientovo 
zamítavé stanovisko. Návštěva klienta provedená metodou sociálního šetření nejčastěji 
v místě bydliště musí být realizována s respektem ke klientově nové životní situaci a její 
smysl je pouze informativní. Klient se může nacházet v prostředí, kde se o jeho minulosti 
příliš neví. Během hovoru, který je směřován na klientův život po propuštění, může kurátor 
opět nabízet pomoc a poradenství v případě, že se klient svěří s konkrétními problémy. 
Kurátor při tomto sociálním šetření není oprávněn sdělovat osobám z klientova okolí 
důvody své návštěvy. Smyslem celé akce je přehled kurátora o situaci jeho klientů, což 
je předpoklad kontinuální sociální práce. Jak již bylo uvedeno – vše musí být v souladu 
s klientovým souhlasným stanoviskem.

Specifika práce s osobami propuštěnými z VV či VTOS

Klienti propuštění z věznic mají často zkreslený pohled na reálné možnosti svého 
dalšího života po ukončení VTOS. Výsledkem může být zklamání, rezignace a možné 
následné selhání. Ne vždy jsou naplněna jejich očekávání vůči rodině, partnerům. Nemají 
zajištěné zaměstnání, mnohdy ani bydlení, jsou zcela bez finančních prostředků. Často 
ani neví, kde se chtějí usadit, protože nemají vytvořenu vazbu k obci či městu. Sociální 
kurátor pomáhá klientům překonat případné problémy spojené s návratem k běžnému 
způsobu života, ale také musí klientovi nastavovat jakési „reálné zrcadlo“ jeho situace. 
Někteří klienti takovou aktivitu kurátora vyhodnocují jako neochotu pomáhat, nebo 
dokonce jako odepírání jejich „práv“.
Sociální kurátor může poskytnout klientovi podle § 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné 
nouzi mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením. 
Tato jednorázová nenároková dávka může být poskytnuta i opakovaně do výše 1 000 Kč. 
Dávka je nejčastěji poskytována na zajištění stravy a dalších základních potřeb klienta, 
ubytování nebo jízdného do některého ze zařízení (např. azylového domu nebo ubytovny). 
Zároveň je klient poučen a vyzván, aby podal žádost na další opakované DHN (živobytí, 
doplatek na bydlení). Někteří klienti se snaží (po účelových návštěvách sociálního 
kurátora) žádat opakovaně o vyplacení jednorázové dávky, např. na ubytování. V případě, 
že kurátor nabídne možnost uhrazení bydlení přímo ubytovateli, nezřídka klienti tento 
způsob hrazení odmítají, protože nemohou s penězi sami disponovat.
Po návratu z věznice nemají někteří klienti oblečení pro dané roční období. Sociální 
kurátor klientům pomůže zprostředkovat poskytnutí oblečení např. ze sociálního šatníku 
v místě bydliště klienta. Sociální šatník je často součástí sociální služby azylového domu či 
nízkoprahového denního centra jako doplňková aktivita. Sporné je využití „kurátorské dávky“ 
na nákup oblečení a obuvi. Jako vhodnější se jeví využití jiné dávky MOP od sociálního odboru, 
a to např. ve věcné formě (poukázka). Opět zde ale můžeme narazit na klientovu představu 
o svém oblékání, kdy vyžaduje neúměrně drahé značkové oblečení. Žádost o finanční výpomoc 
na zajištění „vhodného“ ošacení je častým předmětem sporu v jednání kurátorů s klienty.
Sociální kurátor nabízí klientům další vhodné typy sociálních služeb. Pokud nejsou 
dosažitelné v místě bydliště klienta, odesílá ho s jeho souhlasem jinam, po předchozím 
předjednání s poskytovatelem služeb. Nejčastěji se jedná o azylové domy, noclehárny, 
chráněné bydlení apod. V těchto případech je nutné vždy mít na zřeteli možnosti klientova 
sociálního začleňování v dané lokalitě.  
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Klienti dlouhodobě věznění mohou trpět izolací v prostředí, kde se dlouhou dobu 
nezdržovali, a mají potřebu opakovaného kontaktu a opory ze strany sociálního kurátora, 
tj. styk s osobou neobviňující, empatickou a asertivní. 

Kazuistika 1: 
Klient po ukončení VTOS kontaktoval druhý den od propuštění sociálního kurátora. Sdělil mu, 
že u příbuzných bydlet nemůže, práci zajištěnou nemá a je zcela bez prostředků. Po dohodě 
s klientem kurátor zajistil ubytovnu, dále vyřídil na oddělení dávek hmotné nouze dávku 
na živobytí a doplatek na bydlení. Věznice zaslala klientovi mzdu za poslední měsíc, ale on si 
ji nemohl vyzvednout, protože neměl platný občanský průkaz. Ten měl s kurátorovu pomocí 
teprve v jednání. Kurátor po dohodě s klientem kontaktoval vedoucí pošty, které vysvětlil 
situaci klienta. Platba byla klientovi v doprovodu sociálního kurátora vyplacena tentýž den. 

Kazuistika 2:
Klient přišel za sociálním kurátorem po dlouhodobém věznění zcela nepřipraven řešit svou 
situaci po propuštění. Již v rámci předvýstupního pohovoru kurátor zjistil, že klient bude mít 
po výstupu platný občanský průkaz, ale bude bez finančních prostředků, oblečení a bydlení 
také neměl zajištěno. Jeho rodina ho odmítala s nulovým zájmem o další kontakt.
Po dohodě sociálního kurátora s klientem bylo s předstihem (v  průběhu jeho VTOS) zajištěno 
ubytování na ubytovně mimo trvalé bydliště (v místě trvalého bydliště nebylo volné místo). 
Na oddělení dávek hmotné nouze sociální kurátor předjednal jednorázovou dávku ve výši 
3 000 Kč, která byla určena na nákup oblečení a nutných osobních potřeb.
Sociální kurátor klientovi po ukončení VTOS vše vysvětlil. Klient byl vystrašený z tolika nových 
informací, vůbec se neorientoval v současných poměrech, nemluvil, pouze odpovídal na dotazy.
Kurátor poskytl klientovi asistenci při evidenci na úřadu práce. Také zajistil dávky hmotné 
nouze včetně mimořádné okamžité pomoci. Podle společně napsaného seznamu nakoupili 
oblečení a ostatní potřeby (ručníky, holení, vařič, příbory atd.). Kurátor s klientem navštívil 
supermarket (v době nástupu klienta do VTOS ještě nebyly v provozu). Klient byl v doprovodu 
sociálního kurátora ubytován na ubytovně.

Kazuistika 3:
Podmíněně propuštěný klient navštívil sociálního kurátora a předal mu Oznámení 
o nadcházejícím propuštění. Je podmínečně propuštěn, má zákaz řízení motorových vozidel 
na 3 roky. Soud zprávu sociálního kurátora k rozhodnutí o podmínečném propuštění 
nevyžadoval, klient před soudem sdělil, že má zajištěno bydlení i zaměstnání. Při pohovoru 
kurátor zjistil, že klient nemá kde bydlet, zaměstnání nemá zajištěno, nemá finanční prostředky. 
Klienta odeslal na úřad práce k evidenci, po dohodě telefonicky zajistil ubytování v azylovém 
domě, vyplatil dávku mimořádné okamžité pomoci a klienta poslal požádat o dávku hmotné 
nouze na živobytí a doplatek na bydlení. 

Nejčastější úkony při práci s klienty propuštěnými z věznic

Zprostředkování bydlení
Klienti často nemají zajištěné bydlení. Důvodů je celá řada, např.:
• rodina nemá již dlouhodobě trvalé bydlení (nebo ho má pouze formální), 
• „odmítnutí“ rodinou a následné odhlášení z trvalého bydliště (ohlašovna obce),
• nezájem zdržovat se v trvalém bydlišti,
•  nedostatek finančních prostředků na zajištění podnájmu (pronájmu), v jehož důsledku 

klienti přespávají u známých nebo venku. 

Žádost o spolupráci při zajištění bydlení je vždy zakázkou od samotného klienta. Ten 
požádá buď písemně, nebo osobně (v době věznění klienta) při kontaktu a pohovoru se 

sociálním kurátorem. Kurátor společně s klientem vždy zjistí možnosti bydlení v rodině, 
následně v místě bydliště a v širším regionu nebo mimo region (na žádost klienta). 
Co se týče bydlení klienta v rodině (u rodičů nebo příbuzných, družky/druha, manželky/
manžela), je nutné zjistit, za jakých podmínek se klient může v rodině nadále zdržovat nebo 
jaké důvody brání bydlení v rodině (např. závislost na drogách, výherních automatech 
a alkoholu, exekuce, žádné nebo nedostatečné finanční zajištění – v případě posuzování 
výplaty výše dávek hmotné nouze jsou všechny osoby žijící v domácnosti posuzovány 
společně). Možnosti bydlení v rodině sociální kurátor může zjistit osobní návštěvou 
rodiny v místě bydliště nebo návštěvou rodiny u sociálního kurátora na úřadu.
V případě, že rodina klienta nepřijme, sociální kurátor po dohodě s klientem hledá další 
vhodné bydlení. Nejčastěji u poskytovatelů sociálních služeb v místě bydliště (azylové 
domy), v ubytovnách (obecních či komerčních) nebo využívá jinou formu bydlení 
(podnájmy). 
U poskytovatelů pobytových sociálních služeb v místě bydliště si může klient zajistit 
bydlení sám na základě kontaktů od sociálního kurátora. Pokud klient není schopen si 
ubytování zajistit sám, může ubytování zprostředkovat kurátor, např. telefonicky nebo 
osobní návštěvou v zařízení společně s klientem. U některých klientů je asistence 
sociálního kurátora u poskytovatele vhodná, kurátor domluví s poskytovatelem např. 
hrazení ubytování pomocí DHN.
V případě, že vhodné ubytování v místě bydliště není zajištěno (není zde zařízení), hledají 
se možnosti v jiných regionech (nejdříve v rámci kraje, pak v rámci celé ČR). K tomu účelu 
velmi dobře slouží Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením nebo Registr poskytovatelů sociálních služeb. Velké 
rozdíly jsou v poskytování služeb mezi malými obcemi a velkými městy. Ve městech je 
nabídka služeb nepoměrně širší. Také při zajištění ubytování mimo místo bydliště klienta 
může být ubytování zprostředkováno telefonicky sociálním kurátorem, nebo je klientovi 
umožněno domluvit se z pevné linky nebo služebního mobilu kurátora.
Sociální kurátor může poskytnout jednorázovou dávku na úhradu okamžitého ubytování 
klienta v případě, že klient nemá možnost žádného jiného bydlení. Někteří klienti však 
odmítají bydlení mimo své město či obec a raději zůstávají na ulici.

Kontakt klienta s rodinou
O kontakt s rodinou žádají věznění klienti nejčastěji písemně nebo osobně při setkání 
s kurátorem ve věznici nebo prostřednictvím sociálních pracovníků věznice. 
Věznění klienti žádají o zprostředkování kontaktu s rodinou nejčastěji z důvodu, že jim 
členové rodiny přestali psát nebo je navštěvovat ve věznici. Vyskytují se i případy, kdy 
klienti žádají o zprostředkování kontaktu s rodinou, která se s nimi před uvězněním 
nestýkala. Klienti se snaží někdy s rodinou navázat kontakt prostřednictvím svých 
nezletilých dětí. Při vyřizování žádosti klienta sociální kurátor spolupracuje s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí nebo tomuto orgánu žádost postoupí k vyřízení a klienta 
písemně nebo osobně informuje. 
Rodina vyhledá sociálního kurátora např. z důvodů:
• zjištění věznice, ve které se klient nachází, 
• obav o klienta ve vězení, který je přestal kontaktovat, 
• podání žádosti o podmínečné propuštění klienta z VTOS,
•  závislosti klienta a jeho možnosti léčby (viz závislost na alkoholových a nealkoholových 

drogách, gamblerství atd.),
• žádosti o potvrzení o vzetí klienta do vězení (pro DSSP, DHN, ÚP).
Na žádost klienta kurátor rodinu navštíví v místě jejího bydliště nebo ji pozve k jednání 
na úřad. Rodině je vysvětlen důvod návštěvy nebo pozvání. V případě žádostí vznesených 
rodinou je nutné získat souhlas klienta se sdělením konkrétních informací rodině. Pokud 
klient odmítne, lze rodině podat pouze obecné informace.
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Zaměstnání
Na žádost klienta pomáhá sociální kurátor klientovi při hledání vhodného zaměstnání. 
Informace o volných pracovních místech kurátor získává v úzké spolupráci s ÚP, vychází 
také z místní znalosti pracovního trhu, příp. má možnost vyhledat údaje na internetu. 
V některých regionech jsou realizovány programy podpořené dotací z ESF, v jejichž rámci 
lze zprostředkovat umístění klientů. Realizátoři programu zprostředkovávají umístění 
této cílové skupiny do partnerských firem (např. projekt Šance).
Kurátor pomáhá klientům i při zajištění písemných podkladů a při navázání kontaktu 
s případným zaměstnavatelem. Kurátor má možnost využívat internet, kde jsou k dispozici 
nabídky zaměstnání po celé ČR, někdy i s ubytováním.
Sociální kurátor se společně s klientem dohodne, jakému způsobu kontaktu s případným 
zaměstnavatelem dá klient přednost, jaké má klient možnosti, aby zaměstnavatele 
kontaktoval. Klientovi po dohodě umožní např. telefonický hovor s kontaktní osobou. 
Někteří klienti hledají zaměstnání pouze účelově. V podstatě pracovat nechtějí a spoléhají 
na to, že se vhodné zaměstnání pro ně nenajde (např. z důvodu záznamu v rejstříku 
trestů). Tito klienti většinou na další domluvenou schůzku se sociálním kurátorem nebo 
zaměstnavatelem nepřijdou, případně se omluví. 
Klienti, kteří žádají soud o podmínečné propuštění z VTOS, se zároveň obracejí na kurátora 
o zprostředkování zaměstnání po propuštění. V případě, že soud žádosti klienta vyhoví, 
klient často nemá zájem do zaměstnání nastoupit. Soud pak nesleduje nástup klienta 
do pracovního poměru ani jeho ochotu do zaměstnání nastoupit. Z uvedených důvodů je 
vhodné klientovi zaslat kontakty na možné zaměstnavatele podle jeho požadavku. Klient 
má možnost písemného styku s případnými zaměstnavateli přímo z věznice.
Mnozí klienti po propuštění z VTOS začnou pracovat nelegálně (bez uzavřené pracovní 
smlouvy) a o legální práci zájem nemají. Pobírají souběžně smluvený plat (ne vždy je 
jim v plné výši vyplacen) a dávky SSP a DHN. Jejich neochota řádně pracovat souvisí 
s exekucemi, které jsou proti nim vedeny. Dlužné částky by byly klientům z platu 
strhávány. 

Dluhy
Zadluženost je velkým problémem pro všechny cílové skupiny kurátorů. Dluhy a následné 
exekuce někdy vedou ke ztrátě bydlení u rodiny, partnerů. Klienti (partneři, rodina) nejsou 
schopni hradit nájmy z nízkého příjmu a nedostačujících DHN. Skutečný příjem klienta je 
posuzován bez dluhů a exekucí.
Kurátor klientovi nabídne poradenství, podle možností (dostupnosti) ho může i odeslat 
do odborných poraden nebo ke smluvním právníkům.
Klienta je nutné důrazně upozornit i na vysoké finanční náklady spojené s případným 
exekučním řízením. Kurátor klientovi vysvětluje nutnost zjištění a dobrovolného splácení 
dluhu, příp. sepsání žádosti o splátkový kalendář ještě před jednáním soudu o exekuci. 
Klient je veden k tomu, aby co nejdříve začal své dluhy hradit.

Doprovod klienta (asistence)
Někteří klienti se potýkají s problémy s komunikací, mají nízké sociální dovednosti, jsou 
nejistí nebo se obávají neznámého prostředí. Jedná se většinou o klienty psychicky labilní 
nebo ty, kteří byli dlouhodobě vězněni.
Po vzájemné dohodě sociální kurátor klienta doprovází při vyřizování jeho osobních 
záležitostí, které by si sám nebyl schopen zajistit, např. k jednání na úřadech, v ubytovacích 
zařízeních, zdravotních zařízeních apod. V některých případech je v prvních dnech 
po propuštění (většinou z dlouhodobého věznění) vhodný doprovod i při nákupu 
základních potřeb a potravin, neboť klient sám nemá aktuální přehled o běžných cenách 
věcí a potravin a neorientuje se v jejich nabídce s přihlédnutím ke svému aktuálnímu 
příjmu.

Zajištění dokladů
Klienti často nemají žádné nebo platné doklady totožnosti, které jsou nutné k řešení 
celé řady dalších problémů (dávky hmotné nouze, evidence na úřadu práce, bydlení 
apod.). Proto je platnost dokladů zjišťována již před propuštěním z VTOS. Mnoho klientů 
si zajišťuje platný občanský průkaz ve věznici za pomoci sociálních pracovníků. Někteří 
klienti si v době VTOS odmítají občanský průkaz ve věznici zařídit i přes upozornění 
sociálního kurátora a sociálních pracovníků věznice o možných problémech po ukončení 
VTOS. 
Sociální kurátor klientovi pomáhá s vyřízením náhradního dokladu za občanský průkaz. 
Dále klientovi pomáhá zajistit fotografie na občanský průkaz a rodný list pro úřední 
potřebu. O klientův rodný list žádá kurátor matriku v místě narození klienta. Rodný list 
pro úřední potřebu je uložen ve spisové dokumentaci a správním orgánům jej sociální 
kurátor pouze zapůjčuje. 

Problémem je klient narozený mimo Českou republiku. Nejčastěji se jedná o klienty ze 
Slovenska. Pokud si klient není schopen z důvodu neuspokojivé sociální situace zajistit 
rodný list sám, může kurátor podat žádost o vydání klientova rodného listu pro úřední 
potřebu ze Slovenské republiky. V písemné žádosti je opět nutné popsat sociální situaci 
klienta a s tím spojené problémy (nemožnost evidence na úřadu práce, nedosažitelnost 
dávek hmotné nouze a další). V ostatních případech si klient rodný list vyžádá přes 
ambasádu, kde po obdržení rodného listu zaplatí správní poplatek.
Finanční prostředky na pořízení dokladů lze získat z dávek hmotné nouze.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Od r. 2007 se s přijetím zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění 
(dále zákon o pomoci v hmotné nouzi), změnil nárok na vyplácení dávek v souvislosti se 
zavedením systému společně posuzovaných osob. Příjmy jednotlivců jsou příjmem všech 
posuzovaných osob. Tím samotný klient mnohdy na samostatnou dávku „nedosáhne“ 
a rodina odmítá zabezpečovat uspokojení jeho potřeb ze svých příjmů (např. platu, 
invalidních nebo starobních důchodů). Z tohoto důvodu klient obvykle sám z rodiny 
odchází nebo je rodinou k odchodu donucen. Kurátor pomáhá těmto klientům zajistit 
alespoň služby azylového bydlení a vyřídit s tím spojené DHN (dávku na živobytí a doplatek 
na bydlení). Sociální kurátor může podle § 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 
poskytnout jednorázovou nenárokovou dávku – mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu 
ohrožení osoby sociálním vyloučením. Dávka je určena hlavně klientům propuštěným 
z výkonu trestu nebo vazby a může být poskytnuta i opakovaně až do výše 1 000 Kč. 

Zprostředkování kontaktů
Jedná se o zprostředkování kontaktu na žádost klienta, např. s rodinou a sociálním 
prostředím, případnými poskytovateli sociálních služeb (bydlení odborné poradenství, 
ÚP, PMS, zdravotnická zařízení včetně VZP), se službami protidrogové prevence (KC, 
AT poradny, terapeutické komunity), dalšími orgány veřejné správy (DHN, DSSP, OSSZ) 
a odbornými zařízeními. 
Sociální kurátor po dohodě s klientem může zprostředkovat kontakt sám – nejčastěji 
telefonicky, osobně nebo písemnou formou, příp. kontakt realizuje klient sám nebo 
za asistence kurátora. Opět může být sociálním kurátorem klientovi zprostředkován 
telefonický kontakt na poskytovatele služby. 
Důraz je kladen na samostatnost klienta a jeho schopnost sám si službu zajistit. 

Rizika spolupráce s klientem
Velkým rizikem pro úspěšné řešení problémů klienta je jeho nezájem nebo nedostatečná 
motivace k překonání neuspokojivé sociální situace, nezájem o sociální a jiné služby 
nebo zájem pouze formální. Sociální kurátor se může pokusit klienta znovu kontaktovat 
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a motivovat ke změně jeho přístupu. Klientův nezájem o spolupráci je ovšem nutné 
respektovat. Ke spolupráci s kurátorem nemůže být klient nucen.
Rizikem pro úspěšné řešení klientovy situace je i jeho nespolehlivost a nerespektování 
pravidel, účelovost jeho jednání a snaha o manipulaci se sociálním kurátorem. Klienti 
se často snaží o přenesení aktivity (a odpovědnosti) na kurátora, o co nejmenší vlastní 
zapojení.
Velkým problémem je agresivita některých klientů, způsobená např. vlivem návykových 
látek. Sociální kurátor může dočasně jednání s klientem odmítnout, a pokud je možnost, 
klienta předat jinému kurátorovi. V případě ohrožení sociální kurátor přivolá městskou 
nebo státní policii.
Rizikem pro sociálního kurátora je i neuspokojivý zdravotní stav klienta a s tím spojená 
hrozba  přenosu některých nemocí nebo parazitů (hlavně hepatitid A, tuberkulózy, vší, 
blech a zákožky svrabové).

Spolupracující instituce

Odbory (oddělení) městských úřadů, měst (úřady městských částí)
Jedná se hlavně o oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, správní odbor, matriku, orgán 
sociálně-právní ochrany dětí. Tyto odbory řeší nároky klientů na dávky pomoci v hmotné 
nouzi, vyřizují vydání občanského průkazu nebo náhradního dokladu za občanský průkaz, 
vydávají rodné listy, a to i pro úřední potřebu, evidují trvalé bydliště klientů, rozhodují 
o přestupcích.
Většina žádostí je těmto odborům adresována klienty nebo po dohodě s nimi sociálním 
kurátorem. Žádosti jsou podávány písemně nebo ústně při osobní návštěvě.

Věznice
Sociální pracovníci věznice jsou podle potřeby v kontaktu jak s klientem, tak sociálním 
kurátorem a společně řeší problémy klienta v době jeho výkonu trestu nebo vazby. 
Informace jsou vzájemně předávány se souhlasem nebo na žádost klienta písemně, 
telefonicky nebo při osobní návštěvě věznice.
Po propuštění klienta je věznice kontaktována převážně s žádostí o vystavení potvrzení 
o výdělcích klienta v době jeho VTOS pro potřeby dávek hmotné nouze nebo dávek SSP. 
Klienti nemají dostatek finančních prostředků na osobní návštěvu věznice a sociální 
kurátor může potvrzení písemně vyžádat.

Probační a mediační služba ČR
Jedná se hlavně o spolupráci sociálního kurátora s PMS v době trestního řízení klienta 
a možnosti odklonu od trestního stíhání. Kurátor může s PMS spolupracovat ve věci 
podmínečného propuštění klientů nebo výkonu dohledu probačního úředníka, ve věci 
uložení trestu obecně prospěšných prací (dále OPP). 
Sociální kurátor jedná v zájmu klienta, snaží se klienta motivovat ke spolupráci s PMS,  
k tomu, aby docházel na PMS a plnil uložené povinnosti .

Orgány činné v trestním řízení
Sociální kurátor vyhotovuje na žádost orgánů činných v trestním řízení zprávy o klientovi 
v případě trestního řízení, které je proti němu vedeno. Na žádost soudů v případě jednání 
o podmínečném propuštění klienta vyhotovuje zprávu o chování klienta ve zkušební 
době nebo po ukončení zkušební lhůty (doby) k vydání osvědčení.
Žádost je založena na předchozích kontaktech sociálního kurátora s klientem (ze spisu), 
pohovoru s klientem k obsahu žádosti, případném šetření v místě, kde se klient zdržuje. 
Zpráva může být i negativní v tom smyslu, že chybí informace o klientovi a klienta se 
sociálnímu kurátorovi nepodaří kontaktovat.

Poskytovatelé sociálních a jiných služeb
Sociální kurátor zprostředkuje klientovi informace o vhodných a dostupných službách 
podle jeho potřeb, včetně kontaktů na tyto služby. Se souhlasem klienta sděluje 
poskytovatelům údaje o klientovi potřebné pro poskytnutí příslušných služeb (jedná se 
převážně o služby ubytovací). 

Úřad práce 
Pokud klient nepracuje nebo nepobírá některou z dávek ČSSZ (starobní, sirotčí nebo 
invalidní důchod), je evidence klientů na úřadu práce nutná k vyplácení dávky hmotné 
nouze a k zajištění zaměstnání, případně rekvalifikace nebo veřejně prospěšných prací. 
ÚP za klienta v době jeho evidence hradí zdravotní a sociální pojištění.
Kurátor může klientovi na jeho žádost pomáhat s naplňováním individuálních akčních 
plánů (poradenstvím). Úřadu práce může sociální kurátor sdělit místo jeho pobytu 
po předchozím souhlasu klienta, např. vězení (není potom sankčně vyřazen z evidence 
uchazečů o zaměstnání).
Sociální kurátor spolupracuje s oddělením dávek státní sociální podpory, pomáhá 
klientovi opatřit potřebné písemné podklady a potvrzení pro výplatu těchto dávek.

Zaměstnavatelé
Na žádost klienta vyhledává sociální kurátor vhodná volná pracovní místa, může 
kontaktovat případné zaměstnavatele, pomáhá klientovi sepsat žádost o přijetí 
do pracovního poměru, případně jeho životopis.

Zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny
Někteří klienti mají problém s registrací u praktického lékaře. S pomocí kurátora lze 
jejich registraci zajistit prostřednictvím zdravotní pojišťovny, u které je klient registrován. 
Klientovi je poskytnuto poradenství, případně se sociální kurátor sám angažuje v jednání 
s lékaři a zdravotními pojišťovnami.
Sociální kurátor spolupracuje se zdravotními pojišťovnami při zajištění splácení dluhů 
klienta na zdravotním pojištění: pomáhá klientovi zjistit výši dluhů a zpracovat např. 
splátkové kalendáře. Velmi důležité je poradenství v případě, že dluh ještě nebyl vymáhán 
exekučně. Pokud klient začne dluh splácet, může mu po jeho zaplacení být odpuštěno 
penále.
Sociální kurátor spolupracuje s lékaři při řešení zdravotních problémů klienta nebo 
pro klienta zajišťuje od lékaře potvrzení, jehož doložení je vyžadováno k poskytování 
sociálních služeb.
Kurátor může podle potřeby navštěvovat klienta i ve zdravotních zařízeních, kde na jeho 
žádost jedná se sociálními pracovnicemi (v případě nemocnic nebo léčeben), řeší 
s klientem například zajištění nových dokladů (občanský průkaz) nebo následné umístění 
do zařízení poskytujících sociální služby. 

Ostatní sociální kurátoři podle pobytu klienta
V případě, že se klient zdržuje v jiném než trvalém bydlišti, sociální kurátoři (působící 
v místě trvalého pobytu a současného pobytu klienta) vzájemně spolupracují při zajištění 
potřeb klienta (bydlení, výplaty dávek MOPS atd.). 

Poradny a jiná odborná zařízení
Po dohodě s klientem a s ohledem na jeho specifické potřeby může být klientovi 
zprostředkována návštěva odborných zařízení, např. AT poradny, odborných lékařů, 
manželských poraden atd.
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7.2 Osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon 
ochranné a ústavní výchovy

Popis cílové skupiny

Jedná se o mladé lidi ve věku 18 až 26 let, kteří po dosažení zletilosti, popř. po ukončení 
studia, pěstounské péče apod. opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy pro mládež) nebo jiná zařízení pro péči o děti 
a mládež, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením (dříve ÚSP).
Pro tuto cílovou skupinu je sociální kurátor jediným zákonným garantem návaznosti péče 
při odchodu ze zařízení do dalšího života klienta.

Popis situace cílové skupiny
Výše definovaná skupina mladých lidí patří do kategorie osob ohrožených sociálním 
vyloučením. Jedná se o zcela specifickou cílovou skupinu, která vyžaduje zvýšenou 
pozornost a podporu. Osoby z této skupiny potřebují zpravidla pomoc se sociálním 
začleňováním, tzn. pomoc/podporu vedoucí k plnému  zapojení do ekonomického, 
sociálního i kulturního života společnosti a k volbě takového způsobu života, který je 
ve společnosti považován za běžný.
Oproti jiným cílovým skupinám se jedná o menší počet klientů, kteří ale o to intenzivněji 
potřebují pomoc sociálního kurátora.
U těchto mladých lidí se v mnoha případech vyskytuje deficit nebo úplná absence 
přirozeného sociálního prostředí, které tvoří rodina a jiné blízké osoby, s nimiž by mohli 
sdílet domácnost. 
Některé děti se vracejí do patologického prostředí, odkud byly odebrány (přesto paradoxně 
i toto nevhodné prostředí představuje pro mladého člověka „zázemí“). Nejkritičtější je 
situace mladých lidí s naprostou absencí vazeb k určitému místu, kteří nemají žádný vztah 
ke svému trvalému bydlišti.
V  začleňování zpět do běžného života hraje velkou roli nejen skutečnost, zda mladí lidé mají 
„venku“ zázemí u rodičů, prarodičů, sourozenců, popř. dalších příbuzných či jiných blízkých 
osob, ale je také důležité znát důvody, pro které byli dříve umístěni do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, diagnostických ústavů, školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy. Mezi hlavními jmenujme patologické zanedbávání výchovy a výživy ze strany rodičů, 
absenci školní docházky, sociální problémy rodiny ohrožující život, zdravý a morální vývoj dětí, 
závislosti a trestnou činnost rodičů, týrání ze strany rodičů a dalších osob, trestnou činnost 
nezletilých a mladistvých, nezvladatelné projevy v chování dětí a mladistvých. 
Prostředí většiny zařízení pro výkon ochranné či ústavní výchovy i dalších institucí je 
na vysoké úrovni, často nadstandardní oproti prostředí dětí vyrůstajících v rodinách. 
Mladým lidem je předkládána široká paleta možností kvalitního trávení volného času, 
sportovního a kulturního vyžití, včetně zahraničních pobytů (táborů). Po odchodu ze 
zařízení se tyto možnosti stávají pro většinu klientů nedostupné. 
Dalším faktorem ve výčtu komplikací při znovuzačleňování cílové skupiny je „skleníkový 
efekt“ výchovy v kolektivních zařízeních. Ten spočívá v absenci sebeobslužných 
a praktických životních zkušeností klientů a vede k nezvládnutí zátěže pozdějšího 
samostatného rozhodování. Častá citová deprivace může mít za následek problémy 
v pozdějších partnerských či rodičovských rolích: závislost na partnerovi, neschopnost 
navázat citový vztah, toleranci k násilnickému chování partnera nebo neschopnost 
rozpoznat psychické týrání, vydírání apod. K těmto negativním činitelům se řadí i sklon 
k provozování prostituce jako způsobu obživy. U některých mladých dospělých, zejména 
u těch, kteří „prošli“ výchovnými ústavy pro mládež, se pak hojně vyskytuje páchání trestné 
činnosti a následný pobyt ve vazební věznici  nebo výkonu trestu odnětí svobody.

Typické úkony při práci s cílovou skupinou

Fáze před ukončením pobytu ve školském zařízení
Sociální kurátor si udržuje přehled o osobách umístěných ve školských zařízeních, které 
mají dosáhnout zletilosti nebo z jiného důvodu jako zletilé opouští tato zařízení. Pokud není 
na pracovišti sociálního kurátora  vytvořen informační systém o cílové skupině, iniciuje 
kurátor jeho vznik. Informace získává zejména od pracovníků orgánu sociálně-právní 
ochrany, kteří mají přehled o těchto případech. Spolupráce by měla fungovat průběžně, 
např. na společných poradách nebo konkrétní spoluprací sociálního kurátora a pracovníků 
sociálně-právní ochrany. Pokud taková spolupráce navázána není (kurátor je například 
na jiném oddělení, úseku nebo má kancelář v jiné budově úřadu), je potřeba o tom uvědomit 
vedoucího, který by měl učinit potřebné kroky k zajištění vzájemné informovanosti. 
Dalším zdrojem informací o klientech z této cílové skupiny je hlášení o nadcházejícím 
propuštění dítěte ze zařízení (povinnost ředitele zařízení) doručované ve lhůtě nejméně 
šest měsíců předem55. Toto hlášení by mělo být součástí spisové dokumentace 
sociálního kurátora. V praxi bývá také ukládáno do spisů Om.
Sociální kurátor se předběžně seznamuje se situací jednotlivých mladých lidí s předstihem 
přibližně až jednoho kalendářního roku, aby vyhodnotil závažnost případů. Dostatečný 
časový předstih vyžadují zejména otázky bydlení, dalšího vzdělávání a finančního 
zajištění klientů této cílové skupiny, ale také to, aby klient měl možnost rozhodnout se 
mezi několika variantami svého budoucího života.
Společně s pracovníkem sociálně-právní ochrany navštěvuje kurátor budoucího 
klienta ve školském zařízení, aby s ním navázal užší osobní kontakt. Návštěva by měla 
proběhnout nejpozději tři měsíce před odchodem mladého člověka ze školského 
zařízení a měla by být uskutečněna spíše neformálním způsobem, vhodná je i přítomnost 
pracovníka OSPOD či kurátora pro děti a mládež, který dítě do té doby navštěvoval. Klient 
může být při prvním kontaktu nesmělý, uzavřený, zmatený nebo naopak negativistický 
a vzpurný. Může se jednat o reakce na situaci, kdy je konfrontován s budoucím odchodem 
ze zařízení do civilního života. Sociální kurátor by se měl podle možností dobře připravit 
na první setkání, například rozhovorem s pracovníkem sociálně-právní ochrany, který 
dítě navštěvoval a zná ho. 
Sociální kurátor po vzájemném představení zahajuje rozhovor, přičemž pro úvod se 
doporučují neutrální témata, během kterých má klient možnost se uvolnit a připravit 
na další průběh jednání. Z prvního setkání by si měl kurátor odnést potřebné 
informace a klient ujištění, že se má na koho obrátit. Sociální kurátor s klientem 
jedná o jeho plánech po odchodu ze školského zařízení a bere při tom v úvahu všechny 
aspekty situace mladého člověka, včetně stupně jeho psychické zralosti. Klient musí 
být přiměřeně poučen i o právu odmítnout spolupráci se sociálním kurátorem. Kurátor 
zjišťuje všechny dostupné informace o klientovi a jeho situaci. Informace o klientovi by 
se neměly omezovat pouze na sociální situaci, ale také na zájmy, studium, životní plány, 
partnerské vazby apod. Významné informace k případu mimo pracovníků sociálně-právní 
ochrany mohou poskytnout pracovníci zařízení, kde je klient umístěn (vychovatelé, 
sociální pracovníci, vedoucí pracovníci), školské zařízení, kde se klient vzdělává, nebo 
zaměstnavatelé.
S vědomím orgánu sociálně-právní ochrany, popř. za přímé spolupráce s ním, a s vědomím 
klienta56 jedná sociální kurátor podle potřeby také s rodinou klienta, eventuálně s dalšími 

55Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně  
výchovné péči ve školských  zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění, § 24, odst. 1 písm. j)
56 Při přípravných krocích realizovaných před zletilostí klienta může kurátor potřebné záležitosti zařizovat 
s vědomím zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a orgánu sociálně-právní ochrany. Informaci mají 
mít také zákonní zástupci, popř. jiné blízké osoby. Klient by měl být účastníkem tohoto procesu, nikoli jen jeho 
objektem. Po dosažení zletilosti musí sociální kurátor respektovat jeho stanovisko k věci, a to i stanovisko 
záporné.  
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osobami v jeho zájmu. S dostatečným předstihem iniciuje a realizuje kroky vedoucí 
k budoucímu sociálnímu začlenění klienta. 
Důležitým momentem pro mladého člověka je den, kdy opouští zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy. Sociální kurátor by měl být s tímto termínem a s průběhem 
„propuštění“ obeznámen. Klient by měl mít zařízen plynulý přechod do zajištěného 
prostředí a vyřešena by měla být i finanční stránka jeho zajištění. Zejména ubytování 
klienta musí kurátor předjednat společně se zařízením ústavní a ochranné výchovy   
s dostatečným předstihem a s ohledem na sociální vazby mladého člověka. Platí 
pravidlo, že pro tuto cílovou skupinu je vhodnější zvolit Dům na půl cesty než azylový 
dům (pokud je to možné).  

Fáze po propuštění ze školského zařízení
Pokud klient z této cílové skupiny udržuje kontakt s kurátorem i po propuštění, je to dobrý 
signál, že spolupráce byla navázána. Klient se nachází v naprosto nové a neznámé životní 
situaci. Sociální kurátor musí být schopen poskytnout i primární psychickou oporu, 
popř. zprostředkovat odbornou pomoc. 
Sociální kurátor pravidelně navštěvuje nebo jiným způsobem kontaktuje klienta 
v jeho novém působišti (rodině, ubytovně, internátu školy, v Domě na půli cesty, 
azylovém domě), zajímá se o jeho situaci a dojednává další kroky s klientem a dalšími 
zainteresovanými osobami.
Pokud je klient v instituci, která se primárně orientuje na tuto cílovou skupinu, může se 
sociální kurátor dostat spíše do pozice konzultanta, který monitoruje situaci, ale aktivitu 
přenechává na pracovnících instituce, případně po dohodě podporuje postup nebo 
názor instituce.
Motivací pro spolupráci může být i dávka mimořádné okamžité pomoci podle § 2 
odst. 6 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů. Sociální kurátor – nebo orgán pomoci v hmotné nouzi – by při jejím vyplácení 
měl přihlížet k finančním prostředkům, které má klient k dispozici po propuštění ze 
školského zařízení. Dávka slouží zejména k překlenutí výpadku příjmů souvisejících se 
změnou bydliště, způsobu obživy, finančního zajištění apod.
Časový horizont spolupráce není nijak vymezen, záleží na dohodě s klientem. Lze 
počítat s dlouhodobou spoluprací, která může trvat až několik let. Intenzitu spolupráce 
určuje klientova situace a jeho zájem o spolupráci.
Sociální kurátor ukončí spolupráci, pokud o ni klient prokazatelně nemá zájem 
a pokud například opakovaně ignoruje konkrétní výstupy ze spolupráce s kurátorem. 
Sociální kurátor by přesto neměl případ uzavřít úplně. Jako optimální se jeví, když klienta 
po určitém časovém odstupu kontaktuje, aby zjistil aktuální situaci. Je potom plně 
na klientovi, aby využil takového kontaktu k navázání nové spolupráce.
Tato metodická doporučení neplatí pro případy klientů, kteří se bezproblémově začlenili 
do života mimo zařízení nebo se vrací do rodiny, která je fungující a poskytuje klientovi 
dostatečným způsobem zázemí a podobně.

Spolupracující subjekty a způsoby spolupráce

Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí
Orgány sociálně-právní ochrany věnují této cílové skupině zvýšenou pozornost. Pracovník 
sociálně-právní ochrany musí děti a mladistvé pravidelně navštěvovat ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, a to nejméně jednou za tři měsíce. 
Ve stejné lhůtě navštěvuje rodiče těchto dětí, a to i za předpokladu, že jsou například 
ve výkonu trestu odnětí svobody. Výjimku tvoří pouze rodiče zbavení rodičovských práv 
nebo rodiče, kteří písemně prohlásí, že o dítě nemají žádný další zájem a nehodlají se 
podílet na jeho výchově.

Některé orgány sociálně-právní ochrany mají na agendu „dětí v ústavní výchově“ 
vyčleněného speciálního pracovníka, na některých úřadech zůstává tato agenda 
v jednotlivých obvodech, podle jejich členění. Některé úřady vedou odděleně děti 
umístěné ve výchovných ústavech pro mládež, tuto agendu spravuje kurátor pro děti 
a mládež.
Sociální kurátor úzce spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí, výhodou je 
začlenění do úseku, oddělení či odboru, kde je tato agenda zastoupena.  Orgán sociálně-
právní ochrany navazuje se sociálním kurátorem spolupráci nejméně šest měsíců před 
předpokládaným ukončením ústavní výchovy dítěte.
Orgán SPOD ukončuje svoji činnost s dítětem jeho zletilostí. Pokud klient (mladý dospělý) 
zůstává dál v ústavní (ochranné) výchově, buď na prodlouženou ÚV do 19 let, nebo 
na dobrovolný pobyt, se zařízením a klientem nadále spolupracuje sociální kurátor.

Spolupráce se školskými zařízeními 
Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy mají ze zákona povinnost 
poslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností hlášení o propuštění dítěte ze 
zařízení, a to ve lhůtě nejméně 6 měsíců předem. Toto hlášení by mělo být součástí 
spisové dokumentace sociálního kurátora.
Shodný zákon ukládá řediteli zařízení povinnost57 umožnit sociálnímu kurátorovi jednání 
s dítětem, které má být ze zařízení propuštěno.
Pracovníci školského zařízení jsou pro sociálního kurátora partnery nejen při zjišťování 
důležitých informací o klientovi před jeho propuštěním, ale mohou být oporou i v době 
po odchodu ze zařízení. Děti vyrůstající a dospívající v kolektivních zařízeních mají často 
k „domovům“ a „ústavům“ vztah jako k domovu a mohou mít i pozitivní přetrvávající 
vztahy s pracovníky nebo dětmi ze zařízení. Takoví mladí dospělí mají snahu zařízení 
po propuštění navštěvovat, což zařízení většinou podporují, pokud takové návštěvy 
nenarušují jejich chod. Někteří klienti ze školských zařízení proto zůstávají v jejich blízkosti 
a nechtějí se vracet do míst trvalých bydlišť. 
Naopak problémem jsou klienti, kteří v rámci řízení o občanství „získali“ trvalé bydliště 
přímo ve školském zařízení (dětský domov, výchovný ústav mládeže) mimo předchozí 
bydliště. Takoví klienti velmi často nemají možnost získat trvalé bydliště tam, kde se 
zdržuje jejich rodina, a je potřeba spolupráce mezi sociálními kurátory v řešení problémů 
klientů, zejména při jednání s institucemi v současném trvalém bydlišti klienta.

Spolupráce se školami, internáty
Pokud klient po odchodu ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy studuje, 
navazuje kurátor spolupráci se školou po dohodě s klientem. Spolupráce se školou se 
orientuje především na zdárné ukončení studia a odstranění možných komplikací 
ve studiu pramenících z klientovy situace. Směrem ke klientovi jde především o pomoc 
a motivaci k dalšímu studiu.
Bydlení na internátech škol je pro některé klienty z této cílové skupiny dočasným řešením 
bytové situace. Některé internáty fungují o víkendech, svátcích a prázdninách jako komerční 
ubytovny. Klient zde může bydlet, ale přechází neustále mezi dvěma režimy ubytování. 
Sociální kurátor navazuje v případě potřeby spolupráci také s vedením internátu. Učitelé 
a vychovatelé, popř. další osoby působící na internátech, mohou výrazně usměrňovat 
klientovy názory a postoje k dalšímu životu. Mají o klientovi informace týkající se jeho 
chování, zájmů, trávení volného času, sociálních kontaktů a další.

Spolupráce s rodinou a osobami blízkými
Návrat do rodiny je přáním většiny mladých lidí opouštějících školská zařízení pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy. Z pohledu dalšího zdárného vývoje a začlenění klienta 

57Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských  zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění, § 24, odst. 1 písm. k)
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není vždy rodinné prostředí vyhovující. Často se jedná o prostředí konfliktní, ohrožené 
nezaměstnaností, sociálními patologiemi obecně, ohrožené sociálním vyloučením nebo 
již sociálně vyloučené, které neposkytuje společensky žádoucí podněty. Jak již bylo 
v textu uvedeno, často nadále přetrvávají nebo se ještě prohlubují důvody, proč bylo dítě 
z rodiny odebráno. Rodina, která neměla o klienta zájem během jeho ústavní výchovy, ho 
někdy přijme zpět hlavně proto, že má zájem o klientovy úspory.
Jiným případem je rodina, kde došlo k vážnému narušení vztahů rodič/dítě, dítě/další 
sourozenci apod. a je pro mladého člověka frustrujícím, odcizeným prostředím.
Opačným případem jsou rodiny, které nesouhlasily s umístěním dítěte ve školském 
zařízení a návrat člena rodiny „z ústavu“ je očekáván, oslavován jako „konec direktivního 
zásahu státní moci“. 
Vždy se vyskytnou i případy, kdy klient rodinné zázemí má, ale rodina ho zpět nechce 
přijmout. Odmítnutí je opět velice frustrující záležitostí.
Častým jevem u klientů této cílové skupiny jsou neúplné rodiny, absentující údaje 
o biologických rodičích, rozvedení rodiče, kteří mají nové rodiny, příp. návrat 
do pěstounské rodiny. Kurátor se setkává i s  žárlivostí klientů na další děti rodičů, nad 
kterými nebyla nařízena ústavní výchova a které s rodiči vyrůstaly v době jejich pobytu 
v ústavním zařízení. Často jsou tyto děti rodiči preferované, což klienti těžce nesou.
Takové odlišnosti musí sociální kurátor evidovat, situaci dobře znát a snažit se pomoci 
klientovi v co nejméně problémovém fungování. Kurátor může plnit roli mediátora, 
zejména v období před odchodem klienta ze školského zařízení a v prvních týdnech 
a měsících po jeho návratu do rodiny.
Sociální kurátor má možnost rodině doporučit a předjednat spolupráci s odborným 
zařízením pro rodinné vztahy a řešení konfliktů v rodině.
Vždy je pro kurátora dobré zjistit si dostupné informace o rodině, které má odbor 
sociálních věcí. Tyto rodiny často prochází několika agendami (například dávkovými, 
sociálně-právní ochranou) odboru. Specifická je situace, kdy například mladší dítě/
děti, klientovi sourozenci, jsou ještě ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy. 
Důležité pro další život klienta je, aby nemusel slevit ze životního standardu, který klient 
zná ze školských zařízení – např. vzdát se sportovních, kulturních a volnočasových aktivit. 
I zde může sociální kurátor pomoci poskytnutím poradenství, doporučením, popř. 
zprostředkováním možnosti tyto aktivity realizovat.

Spolupráce s Domy na půl cesty
Domy na půl cesty představují specifický typ sociální služby, jehož primární cílovou skupinou 
jsou osoby, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy. Domy na půl cesty zajišťují ubytování a sociálněterapeutické činnosti 
na podporu svých klientů. Horní věková hranice klientů je zákonem stanovena zpravidla 
na 26 let.
Při volbě Domu na půl cesty je třeba brát v úvahu vztah klienta k místu, kde se Dům 
nachází, a k možnostem dalšího uplatnění klienta v tomto místě. Dále je také nutné brát 
ohled na to, na jakou dobu Dům poskytuje ubytování. Často se jedná o dobu do jednoho 
roku. Pro konsolidaci situace klienta není dobré, když např. přechází z jednoho do dalšího 
Domu na půl cesty nebo obdobného zařízení v jiném městě.

Spolupráce s obcemi
Sociální kurátor může oslovit obec (město, městskou část nebo obvod), kde má klient 
trvalé bydliště, se žádostí o pomoc při řešení klientovy situace, pokud tak již neučinil klient 
sám nebo jiná pomáhající instituce. Pomoc ze strany obce může mít podobu přidělení 
bytu (resp. poskytnutí nájmu bytu), ubytování nebo materiální pomoci. Efektivním 
nástrojem může být komunitní plán sociálních služeb, na jehož tvorbě se sociální kurátor 
přímo podílí a který garantuje pomoc této cílové skupině. 

Spolupráce se zaměstnavateli
Zaměstnání představuje pro klienty z této cílové skupiny výrazně kladný socializační 
faktor – prostřednictvím výdělku, sociálních kontaktů a strukturování času. Pomoc 
při hledání zaměstnání je jednou z významných činností sociálního kurátora pro tuto 
cílovou skupinu. Pomocí se rozumí také zprostředkování další odborné pomoci u jiných 
pomáhajících institucí. Tyto kroky se dějí se souhlasem a za plné účasti klienta. Na základě 
souhlasu klienta může sociální kurátor komunikovat také se zástupci zaměstnavatele.

Specifika cílové skupiny osob opouštějících školská zařízení pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy

Radikální kroky osob z cílové skupiny realizované po dosažení zletilosti 
Mezi dospívajícími mladými lidmi z této cílové skupiny je rozšířen negativní postoj 
k systému fungování školských zařízení. Jde o názory, že ústavní výchova je omezující, že 
byli z rodiny odebráni nezákonně, že  „venku“ jsou milující rodiče (popřípadě další osoby 
blízké), kteří nikterak nezavinili současnou situaci. K těmto postojům přispívá i nekritická 
důvěra slibům rodinných příslušníků a dalších osob. 
Pozornost klientů se potom upíná k okamžiku dosažení zletilosti. Jsou přesvědčeni, že 
jako zletilí již „nemusí poslouchat“, „mohou všechno“ apod. Pokud neukončují pobyt 
ve školském zařízení okamžitě po dosažení zletilosti, dostávají se do opakovaných 
konfliktů s pravidly zařízení a mohou být posléze z něho vyloučeni. 
Klienti při tom neberou ohledy ani na to, že nedokončí vzdělávací proces (často jsou přitom 
v posledním ročníku školy), na kladné vazby k osobám ze zařízení, ani na nezajištěnost své 
situace „venku“ (bydlení, finanční zajištění).
V případě, že je klient v posledním ročníku, je možné až do jeho 19 let ústavní výchovu 
prodloužit právě z důvodu ukončení vzdělání. Návrh k soudu podává nejčastěji školské 
zařízení nebo orgán sociálně- právní ochrany. Toto opatření klienti berou většinou jako 
velmi omezující.

Finanční prostředky patřící klientům
Dalším, v mnoha ohledech i negativním fenoménem jsou úspory. Mladí lidé mají „v ústavu 
našetřeno“ většinou ze sirotčího důchodu nebo z dalších zdrojů. Klient chce s penězi 
disponovat a tento motiv může být zásadní pro opuštění školského zařízení bezprostředně 
po dosažení zletilosti. Často je k tomuto kroku naváděn rodinnými příslušníky a dalšími 
osobami, které v tom vidí snadnou možnost vylákání peněz pro vlastní potřebu. Finance 
jsou pak mnohdy neúčelně utraceny bezprostředně po vyzvednutí za spotřební zboží, 
elektroniku nebo skončí jako „půjčka“ různým osobám.
Další variantou situace, kdy finance klientovu situaci komplikují, je pravidelný příjem 
klienta. Může se jednat  o invalidní důchod, popř. příspěvek na péči u osob zdravotně 
postižených. Některé osoby mohou mít zájem o přijetí mladého člověka do domácnosti, 
přičemž jsou mnohdy motivovány zvýšením vlastních příjmů na úkor klienta.
Pracovníci dávkového systému pomoci v hmotné nouzi navíc tyto prostředky považují 
za příjem klienta. Situace je to o svízelnější, že pokud má klient na stavebním spoření vyšší 
částku než je čtyřnásobek životního minima, nemá na pomoc v hmotné nouzi nárok. Je 
nucen stavební spoření zrušit, a přichází tedy o možnost využití našetřených peněz např. 
na pořízení bydlení.

Fenomén známý pod pojmem „zlatá klec“ 
Školská zařízení se v posledních dvou desetiletích modernizovala a disponují tak vcelku 
poměrně atraktivním prostředím a dostatkem materiálního vybavení. Finance na tuto 
cílovou skupinu (zejména na dětské domovy a zařízení pečující o zdravotně postižené 
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děti) lze získat z darů nadací a dalších právnických i fyzických osob. 
Děti vyžadují značkové oblečení, nezřídka absolvují prázdninové cesty k moři (v jednom 
roce i opakovaně), návštěvy společenských akcí, kde se mají možnost setkat s celebritami, 
některá zařízení jsou častým místem návštěv osobností a politiků.
To všechno může přispět k pohledu na svět a budoucí život mimo zařízení, který je odlišný 
od života dětí z běžného prostředí, zvláště přihlédneme-li ke skutečnosti, že děti a mladí 
v ústavní výchově pocházejí většinou ze sociálně slabšího prostředí. O to větší zažívají 
mladí lidé „šok“ při setkání s realitou života mimo školská zařízení, který celkově zhoršuje 
jejich možnost adaptace v civilním životě. 
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy se ve velké míře snaží vykazovat 
co nejméně „ústavní“ charakteristiky. Přes veškerou dobrou vůli a realizované aktivity 
(například bytové jednotky v běžné bytové zástavbě, tréninkové byty v rámci domovů 
a podobně) se mladí lidé odcházející ze zařízení jen obtížně začleňují do struktur běžného 
života (bydlení, práce, vztahy).

Paradox „hodných“ a „zlobivých“ dětí 
Nezřídka se stává, že děti umístěné v ústavní nebo ochranné výchově z důvodu 
výchovných problémů, provinění apod. mají stabilní rodinné zázemí. Rodina své děti 
na počátku problému omlouvá, kryje, před úřady je staví do pozice obětí apod. Tím 
jim vytváří prostředí pro další chování a jednání, které ve svém důsledku často vede 
až do výchovného ústavu mládeže. Tito mladí lidé jsou po dosažení zletilosti rodinou 
očekáváni a dle možností zajištěni.

7.3 Osoby propuštěné z léčebných zařízení

Popis cílové skupiny

Jedná se zejména o osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny 
nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti po ukončení léčby chorobných závislostí. 
Tato kapitola se věnuje i dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci po propuštění ze zdravotnického zařízení, léčebny nebo 
léčebného zařízení. K tomuto rozšíření mohlo dojít díky § 2 odst. 6 zákona o hmotné 
nouzi, ve kterém je uvedeno, že se jedná „zejména o osoby…“, z čehož jsme vycházeli při 
sestavování cílových skupin.
Základním společným znakem klientů v této skupině je fakt, že byli propuštěni z ústavního 
zařízení, které zajišťuje léčebnou péči. Níže jsou pod společným označením „léčebná 
zařízení“ zahrnuty nemocnice, léčebny, zařízení pro léčbu závislostí (terapeutické komunity). 
Skutečnost, která tyto osoby přivádí k sociálnímu kurátorovi, je, že se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci a potřebují ji řešit. Mnohým z těchto osob schází sociální zázemí nebo je 
natolik narušené, že jej nemohou využít.  Z toho je zřejmé, že se kurátor nesetká s každým, 
kdo byl propuštěn z léčebného zařízení, ale je velmi pravděpodobné, že jeho pomoc 
vyhledá osoba, která je ohrožena sociálním vyloučením, ať již byla propuštěna po léčbě 
závislosti, somatické či psychické choroby, nebo po úrazu. Na sociálního kurátora se také 
může obrátit přímo léčebné zařízení, které avizuje případné potíže spojené s ukončením 
hospitalizace osoby, jež potřebuje následnou pomoc. Převažujícím problémem, s nímž 
se tyto osoby setkávají po propuštění z léčeného zařízení, je uspokojení základních 
existenčních potřeb. Jde především o zajištění bydlení a prostředků na obživu, jelikož 
mají nedostatečné sociální zázemí, případně nemají žádné. Vzhledem k různorodosti 
zařízení, z nichž jsou propouštěny, je i skladba osob v této skupině různorodá. Věkové 

rozpětí je velmi široké, stejně tak jako etiologie nepříznivé sociální situace. 
Samotná hospitalizace v léčebném zařízení ještě nečiní jedince sociálně ohroženým, tím 
se stává za předpokladu, že nemá dostatečnou jistotu ve svém sociálním mikroprostředí.

Strukturu klientů lze vymezit podle účelu předchozí hospitalizace  

1. Osoby propuštěné z léčebného zařízení po absolvované terapeutické léčbě 
(hospitalizace léčebně-terapeutická)
Do této skupiny mohou být zahrnuti klienti, kteří prošli komplexní terapeutickou léčbou 
a jsou schopni a ochotni pracovat na svém sociálním začlenění pomocí terapeutických 
prostředků. Mohou tak pokračovat v  sociální terapii započaté v průběhu hospitalizace 
a využít získaných dovedností. Jde zpravidla o osoby propuštěné po léčbě závislostí 
z terapeutických komunit nebo psychiatrických léčeben. Můžeme sem také zahrnout 
klienty propuštěné po absolvování jiných režimových léčeb, například ústavního 
ochranného léčení sexuologického. V práci s těmito klienty je žádoucí využít potenciál, 
jímž disponují, a navázat s nimi spolupráci dlouhodobou, zaměřenou nejen na uspokojení 
elementárních potřeb.

2. Osoby propuštěné z léčebných zařízení po léčbě psychiatrické či somatické 
(hospitalizace léčebně-kompenzační)
Zde jde o osoby propuštěné z léčebného zařízení, kde hospitalizace byla zaměřena 
na nápravu tělesného nebo duševního zdraví a nebyl brán dostatečný zřetel na sociální 
potřeby pacienta. Může jít například o pobyty v léčebnách dlouhodobě nemocných, 
léčebnách plicních nemocí (TBC), v rehabilitačních centrech, psychiatrických léčebnách 
aj. Většina těchto osob není zvyklá spolupracovat s terapeutem, během hospitalizace 
totiž neměly možnost spolurozhodovat o průběhu, délce a způsobu léčby. Personál 
v léčebném zařízení ani žádnou takovou aktivitu nepředpokládal a přistupoval k nim 
obdobně jako k ostatním pacientům, tedy ne jako k osobám, které se ocitly v nouzi 
a kterým hrozí sociální vyloučení. Příprava na jejich samostatnost po propuštění nebyla 
během hospitalizace dostatečně zvládnuta. Tito klienti se naučili pasivně přijímat péči 
o svou osobu a mohou mít snahu delegovat zodpovědnost za naplnění základních potřeb 
na své okolí (například sociální instituce).

3. Osoby s výrazným postižením propuštěné z léčebných zařízení 
Hlavním znakem osob v této skupině je závažné postižení, např. stavy po úrazu, 
po amputaci, po mozkové příhodě, smyslové postižení aj., díky němuž se jedinec dostává 
do nepříznivé sociální situace. Za běžných okolností by se nemusel stát předmětem 
zájmu sociálního kurátora, kdyby měl možnost zvládnout tuto situaci za pomoci 
sociálního zázemí (např. rodiny, přátel nebo odpovídajícího sociálního zařízení). Obdobně 
jako u předcházející skupiny byla hospitalizace zaměřena především na kompenzaci 
zdravotního stavu a vyrovnání se s tělesným handicapem. 

Mnoho klientů přicházejících za sociálním kurátorem po propuštění z léčebných zařízení 
si během hospitalizace zvyklo na „zaopatření“, na zajištění základních potřeb.58 Tím, že 
léčebné zařízení přebralo značnou část zodpovědnosti na zajištění existenčních potřeb, 
se hospitalizovaná osoba stává méně soběstačnou a není výjimkou, že se tito klienti jen 

58 Obdobně je tomu i u ostatních ústavních zařízení, viz závislost na ústavním zařízení v kapitole Rizikové 
situace v práci sociálního kurátora.
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těžko vyrovnávají s realitou po propuštění a vyžadují obdobný komplexní servis (zajistit 
bydlení, stravu, oděv).

Stěžejní problémy osob propuštěných z léčebných zařízení
Stěžejní problémy této cílové skupiny by se daly členit podle požadavků na:

Materiální problémy
Materiální problémy spočívají zejména v uspokojení základních hmotných potřeb, 
zajištění stravy, bydlení, ošacení, dokladů a financí. Častokrát klient proklamuje, že jsou 
to jediné potřeby, které má, a jejich saturováním pomine i potřeba sociálněterapeutické 
činnosti kurátora. 
Zpravidla tedy požaduje finanční výpomoc, pomoc se zajištěním bydlení, stravy i ošacení, 
případně pomoc s vyřízením dokladů.

Příklad: U kurátorova úřadu vysadí sanitka klienta – pacienta s propouštěcí zprávou, v níž 
je uvedeno, že se „předává do péče kurátora“. Situace vyžaduje, aby sociální kurátor pomohl 
se zajištěním základních potřeb, zajistil bydlení (nebrání-li tomu klientův zdravotní stav), 
prostředky na obživu, ošacení. Také následnou lékařskou péči. Kurátor působící ve větším 
městě má jistou výhodu, neboť má zpravidla možnost využít sociální služby v místě (azylový 
dům, sociální šatník, zajištění stravy aj.). V menších městech přibývá i zajištění dopravy 
k patřičným sociálním službám.  
Teprve po zajištění základních lidských potřeb je možné se soustředit na potřeby 
nemateriálního charakteru.

Nemateriální problémy
Problémy osob ohrožených sociálním vyloučením se prolínají ve všech skupinách klientů 
sociálního kurátora a v mnohém jsou si podobné. Především jde o nedostatečné sociální 
zázemí a s tím spojený nedostatek sociálně žádoucích kontaktů, návyků a dovedností. 
Jde také o handicapy, které jsou způsobeny hospitalizací.  

Handicapy a stigmata
• Vyrovnání se s tělesným postižením, a to jak v úrovni fyzické, tak psychické a sociální. 
•  Vyrovnávání se se stigmatem „závisláka“ (osoba závislá, ze závislosti vyléčená). Klient sám 

s tímto handicapem může být psychicky vyrovnán, ale naráží spíše na celospolečenské 
úrovni (při hledání zaměstnání, bydlení aj.).

•  Vyrovnávání se se stigmatem psychiatrického pacienta.  Díky různým programům 
na začlenění psychicky nemocných a odtabuizování psychiatrie se společenské klima pro 
tyto klienty stává stále přijatelnějším. Přesto při hledání sociálního uplatnění a zajištění 
zázemí je na ně nahlíženo s despektem. Nálepka psychiatrického pacienta může být 
znevýhodňující nejen pro psychicky nemocné, ale například i pro osoby s kriminální 
minulostí, které jsou případným pobytem na psychiatrii (ochranné psychiatrické léčení, 
protialkoholní léčení aj.) ohroženy jak exkluzí z majoritní společnosti, tak i vyloučením 
z kriminální subkultury.

•  Vyrovnávání se s ústavní závislostí – dlouhodobým pobytem v ústavním (léčebném) 
zařízení si klient zvykl na „servis“ v podobě zajištění základních potřeb (strava, bydlení 
aj.) a po propuštění mu činí potíže si tyto základní potřeby zaopatřit. Aktivně se s tímto 
problémem vyrovnávají zpravidla klienti, kteří byli připravováni na samostatnost 
a zodpovědnost již za hospitalizace. U ostatních je patrná delší cesta k uvědomění si 
problému, k ochotě vyrovnat se s tím a naučit se převzít zodpovědnost za svoji osobu. 

Typy přístupů klienta k řešení situace

Práce s touto skupinou sociálně znevýhodněných osob je založena na dobrovolnosti, 
ostatně jako u všech klientů sociálního kurátora. Ochota klienta ke spolupráci je kritériem 
následujícího členění.

Klient s aktivním přístupem k řešení své sociální situace 
Část klientů propuštěných z léčebných zařízení je pozitivně motivovaná a připravená 
svoje problémy sdělovat a řešit. Je vhodné tento aktivní přístup podpořit a mimo 
nejzákladnějších úkonů a sociálně-úřednické práce pokračovat s klientem v socioterapii, 
jejíž základ si přináší z léčebného pobytu. 

Příklad: Klient propuštěný z úspěšně absolvované režimové léčby závislostí je připraven 
otevřeně komunikovat, hledat podstatu svých problémů, definovat je a pokoušet se o hledání 
východisek. Naučil se, že je potřeba vyvinout určité úsilí, aby dosáhl nějakého cíle, je si vědom 
i překážek, které se cestou k cíli objevují. O těchto překážkách dokáže hovořit a s pomocí 
hledat možnosti jejich překonání.

Klient s pasivním přístupem k řešení své situace
Klient sice předkládá požadavky a prezentuje své potřeby (zpravidla ty nejzákladnější), 
není však připraven k otevřené komunikaci, k pátrání po příčinách a hledání řešení. 
Většinou požaduje uspokojení základních potřeb, tak jak byl zvyklý během hospitalizace. 
Má snahu přenést zodpovědnost na okolí. 

Klient s pasivním přístupem k řešení své situace může být:
• klidný – útrpně přijímá svůj osud, požaduje saturaci prezentovaných potřeb;
•  atakující – nehodlá se smířit s tím, že již nejsou uspokojovány jeho potřeby institucí 

(léčebným zařízením), a někdy až agresivním vystupováním se snaží dosáhnout svého, 
tj. aby společnost převzala zodpovědnost za jeho bytí.

I s klientem, který má pasivní přístup ke spolupráci, je možné docílit jeho aktivního 
přístupu, leč cesta je to namáhavá a zdlouhavá. A právě pomoc při zajištění základních 
osobních potřeb může být prostředkem k navázání hlubší spolupráce, která bude 
směřovat k pomoci více terapeutické nežli „zaopatřovací“. 

Příklad: Klient propuštěný z LDN: po amputaci nohy se naučil kompenzovat svůj tělesný 
nedostatek, chodí o berlích, ale vyžaduje řešení své sociální situace stejným způsobem jako 
u zdravotního problému. O amputaci rozhodli lékaři, bylo to jediné možné řešení, aby nebyl 
ohrožen na životě. Stejně tak vyžaduje, aby o jeho sociálním problému rozhodl někdo jiný, 
aby za něj našel východisko a jediné možné řešení. Může k tomu argumentovat například: 
„Dělejte se mnou, co myslíte, vy to víte nejlépe.“ 

Klient s odmítavým přístupem 
Klient odmítající jakoukoliv pomoc s řešením problémů, a to jak zdravotních, tak 
i sociálních. Zpravidla skončí v léčebném zařízení až po zásahu lékařské pohotovosti 
a nezbytné hospitalizaci. Takový klient maří veškeré snahy sociálního kurátora i jiných 
pomáhajících pracovníků o důstojné zaopatření základních potřeb. Dá se hovořit 
i o klientově bojkotu společenské snahy na jeho začlenění či alespoň zmírnění dopadů 
„sociálně nepřizpůsobeného života“.   



84 85

Příklad: Klient dlouhodobě upoutaný na invalidní vozík po svém propuštění z hospitalizace 
odmítá jakoukoli pomoc při zajištění základních potřeb. Pobyt v nemocnici si vyžádal klientův 
úraz hlavy, který si sám způsobil v opilosti pádem do tramvajového kolejiště. Prezentuje, že 
mu dosavadní způsob života vyhovuje a nemíní jej měnit. Bydlet bude dál na lavičce na rušné 
zastávce a dál bude holdovat alkoholu, a to nejspíš až do doby, kdy si způsobí další zranění. 

Typické úkony při práci s cílovou skupinou

Fáze před propuštěním z hospitalizace
Sociální kurátor nemá žádný ucelený přehled o osobách ohrožených sociálním vyloučením, 
které pobývají v léčebných zařízeních. Nemá k dispozici žádné hlášení, jako je tomu u osob, 
které jsou ve výkonu trestu nebo ve výchovných zařízeních. Na osoby v problémové sociální 
situaci je buď upozorněn léčebným zařízením, nebo až v případě, kdy jej klient sám kontaktuje. 
Sociální kurátor může pomáhat klientům se zajištěním potřebného léčení a s nástupem 
do léčebného zařízení, vyžaduje-li to jejich zdravotní či psychický stav. V této fázi může být 
klientovi nápomocen při vyřízení základních dokladů (občanského průkazu, rodného listu, 
průkazu zdravotní pojišťovny) nebo získání potřebného doporučení k přijetí do léčebného 
zařízení. Kurátor může také předjednat termín nástupu k léčení a kontinuální průběh léčby 
(návaznost jednotlivých léčebných zařízení). Před nástupem k plánované hospitalizaci je 
dobré, aby měl klient naplněny základní předpoklady finančního zajištění (možnost vystavení 
pracovní neschopnosti, žádosti o sociální dávky, placení nájemného, placení výživného aj.). 
Při plánování léčby a nástupu do léčebného zařízení spolupracuje sociální kurátor s rodinou 
a blízkým okolím klienta, a to za účelem eliminace potíží a komplikací způsobených jeho 
pobytem v ústavním zařízení. V této fázi pracuje kurátor zpravidla s klientem, kterého již zná, 
a může tak vycházet z dosavadní spolupráce. V případě nových okolností, které k nám přivádějí 
známého nebo nového klienta, je vhodné zjistit potřebné informace, aby další vyřizování bylo 
účelné, podložené a aby spolupráce s léčebným zařízením byla úspěšná.

Příklad: Klient závislý na návykových látkách prezentuje odhodlání vypořádat se se svojí 
závislostí, požádá kurátora o pomoc. Ten předjedná přijetí k hospitalizaci v psychiatrické 
léčebně k detoxifikačnímu pobytu (buď přímo, nebo prostřednictvím odborného lékaře). 
Zároveň hledá možnosti v následné léčbě (kam s klientem po „očistném“ pobytu), tak aby 
léčení plynule pokračovalo. Může dojednat pokračování  hospitalizace v psychiatrické 
léčebně na specializovaném oddělení pro léčbu závislostí (cyklus režimové léčby je zpravidla  
tříměsíční) nebo pobyt v terapeutické komunitě (doba léčebného pobytu je až jeden rok).

Odlišná situace nastává, jedná-li se o hospitalizaci akutní, tedy zařizování neplánované 
léčby. Tehdy se klient obrací na kurátora se žádostí o pomoc při zajištění lékařské péče 
(pomoc s hledáním praktického lékaře, který je ochoten klienta zaregistrovat, léčit 
jej a v případě potřeby navrhovat další nezbytné úkony pro zabezpečení zákonem 
garantované zdravotní péče). Sociální kurátor se také setkává s klienty, jejichž zdravotní 
stav může vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc. Tehdy kontaktuje záchrannou službu. 
K této situaci může dojít jak při práci v terénu, tak i přímo na pracovišti kurátora. V tu chvíli 
se kurátor stává pro zdravotníky zdrojem potřebných informací o klientovi (informuje 
o jeho nemocech, např. diabetes, epilepsii, závislosti). Kurátor také svojí přítomností 
a váhou úřední osoby garantuje odpovídající přístup zdravotníků ke klientovi (a to i tehdy, 
půjde-li o klienta „žijícího nedůstojným způsobem života“59 nebo intoxikovaného). 

59 Termín „osoby žijící nedůstojným způsobem života“ definoval část klientely sociálního kurátora v právních 

Před nástupem k hospitalizaci nejčastěji spolupracuje kurátor s klientem na:
• vyřizování osobních dokladů (rodný list a jiné matriční doklady, občanský průkaz, pas),
•  vyřízení zdravotních formalit a zajištění zdravotní péče (průkaz zdravotní pojišťovny, 

zajištění ambulantního lékaře, zajištění doporučení k hospitalizaci, dojednání nástupu 
k léčbě),

•  zajištění finančního zabezpečení (nemocenské dávky, dávky hmotné nouze, důchod, 
příspěvek na péči) a

• spolupracuje s klientovým sociálním zázemím (rodina, přátelé zaměstnavatel, bydlení).
 
Nástupem k hospitalizaci je o klienta postaráno personálem léčebného zařízení, a to 
jak po stránce materiální, léčebné, tak i sociální. Ve zdravotnickém zařízení se podílí 
na uspokojení sociálních potřeb pacienta (klienta) zdravotně-sociální pracovník60 (více 
ve spolupracujících organizacích). S klientem umístěným v léčebném zařízení je možné 
kontinuálně pracovat, obdobně jako s klientem ve vězení. Kurátor může být prostředníkem 
v komunikaci s klientovým sociálním prostředím (rodinou, zaměstnáním, bydlením 
a s ostatními institucemi). Významná je přímá spolupráce s léčebným zařízením, která 
může spočívat v participaci na zajištění klientových záležitostí mimo léčebné zařízení. 
Zpravidla jde o věci, které vyžadují vyřizování v místě bydliště klienta (spolupráce 
s rodinou, nasměrování sociálního zázemí klienta ke spolupráci s léčebným zařízením, 
příprava na klientovo propuštění z léčení). Prospěšná je sociálněterapeutická návaznost 
práce s klientem v průběhu ústavního léčení a po něm. Může jít o písemný kontakt, osobní 
setkání v léčebně či v rámci vycházky přímo v pracovně kurátora. 
Obdobně probíhá spolupráce klienta s kurátorem i v případě, že k jejímu započetí došlo 
až v průběhu hospitalizace.
Je vhodné, aby sociální kurátor měl představu o klientově zdravotním a psychickém 
stavu již v průběhu jeho pobytu v léčebném zařízení. Je to předpoklad pro spolupráci 
s klientem na zajištění jeho zázemí po propuštění. Například azylová zařízení zpravidla 
nejsou uzpůsobena pro pobyt osob s výrazným tělesným handicapem a hledání možného 
zajištění ubytování pro klienta vyžaduje delší čas. 

Fáze po propuštění z hospitalizace 
Propuštěním z léčebného zařízení se klient dostává do podobné situace jako při opouštění 
jiného ústavního zařízení, které zajišťovalo jeho základní potřeby. Naskýtá se mu „svoboda“ 
a s tím spojená zodpovědnost za svoji existenci. Mnoho osob propuštěných z léčebných 
zařízení pomoc sociálního kurátora nevyhledá (svoji situaci zvládnou za pomoci sociálního 
zázemí, případně jiných institucí). Některé osoby propuštěné z ústavního zařízení, které 
jsou v problematické sociální situaci, však nemají dostatek informací o existenci sociálního 
kurátora, o možnostech jeho pomoci. Aby k tomu nedocházelo, je žádoucí spolupráce 
s léčebnými zařízeními a jejich větší informovanost.
Nejčastěji se na sociálního kurátora obrací osoby žádající pomoc při zajištění materiálních 
potřeb (finance a bydlení). Tyto problémy přivádí k sociálnímu kurátorovi jak klienty, 
s nimiž byla navázána spolupráce již během pobytu v léčebném zařízení (nebo mnohem 
dříve), tak i osoby, u nichž jde o první kontakt s kurátorem. Se zabezpečením základních 
potřeb může kurátor klientovi pomoci poskytnutím finanční dávky, poskytnutím bydlení 
ve vlastním azylovém zařízení nebo dojednáním pobytové služby v jiné instituci (AS, 

normách před přijetím zákonů o sociálních službách a hmotné nouzi, ale je v tomto případě výstižnější 
než „osoby bez přístřeší“.
60 V § 10 zák. č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) je definován zdravotně-sociální 
pracovník, jeho činnost a předpoklady pro výkon povolání. 
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Naděje aj.). Klientovi může být kurátor nápomocen s vyřizováním mnoha úředních 
záležitostí. Jedná se zejména o vyřizování dokladů totožnosti, pracovní neschopnosti, 
důchodu, sociálních dávek, registrací na ÚP aj. Zajištění materiálních potřeb tvoří základ, 
na němž kurátor buduje socioterapeutický vztah a navazuje na terapeutickou práci, která 
byla započata s klientem již v léčebním zařízení. Sociální kurátor poskytuje klientovi 
i podporu v léčbě a v udržování či obnovování vhodných sociálních vazeb.
  
Po  hospitalizaci kurátor nejčastěji spolupracuje s klientem na:
• vyřizování osobních dokladů (rodný list a jiné matriční doklady, občanský průkaz, pas),
•  zajištění bydlení (návrat do původního prostředí, zajištění azylového bydlení, komerčních 

ubytoven, podnájmů, žádost o obecní byt, umístění v ústavních zařízeních pro seniory 
či handicapované),

•  vyřízení zdravotních formalit a zajištění zdravotní péče (průkaz zdravotní pojišťovny, 
zajištění ambulantního lékaře, následné terapeutické péče specialisty na závislosti aj.),

• zajištění sociální péče (pečovatelská služba, stacionáře aj.),
• zajištění finančního zabezpečení (nemocenské dávky, dávky HN, důchod, PnP),
• vyřizování úhrady dluhů (pojistné, výživné, pokuty, poplatky, exekuce aj.),
•  hledání zaměstnání (prostřednictvím evidence ÚP, personálních agentur, inzerce, 

internetu a dalších sítí),
•  hledání uplatnění (kompenzace handicapů pomocí různých terapií, trávení volného 

času aj.) a  spolupráce s klientovým sociálním zázemím (rodina, přátelé, zaměstnavatel, 
bydlení).

Přitěžující faktory v práci s osobami propuštěnými z léčebných zařízení:
• zdravotní, psychické a tělesné handicapy,
•  nedostatečná léčebná péče (klient je propuštěn z léčebného zařízení, přestože jeho stav 

vyžaduje intenzivní léčbu),
•  finanční těžkosti – například onemocní či invalidní klienti bez nároku na výplatu dávek 

(nemocenských, DHN, důchodu),
•  účelová hospitalizace, tzn. snaha využít léčebné zařízení pro neléčebné účely 

(zabezpečení základních potřeb, svého pohodlí),
•  závislost na ústavním zařízení (tj. závislost na instituci, v níž osoba dlouhodobě 

pobývala),
• klient s pasivním přístupem k řešení své situace,
•  nespolupracující instituce (neochota institucí ke spolupráci při řešení klientova 

problému),
•  nedostatek vhodných zařízení pro obtížně umístitelné klienty (domovy se zvláštním 

režimem).

Cyklický průběh zdravotní a sociální pomoci

POBYT V LÉČEBNÉM 
ZAŘÍZENÍ

hledání sociálních služeb

POBYT V 
SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ

selhání,
ukončení pobytu

POBYT NA ULICI

zhoršení zdravotního stavu

Obrázek č. 2

Opakování problematické situace často vede k používání rčení o začarovaném (bludném) 
kruhu. O kruhu lze ale hovořit pouze v případě, kdy klient střídá v určitém časovém sledu 
všechny etapy. Zpravidla však platí, že jakmile se klient dostane do kolotoče, jednotlivé 
fáze jeho samostatného života (pobytu mimo ústavní zařízení) se zkracují a zdravotní 
komplikace přibývají. 
Jedná se tedy spíše o spirálu, která se zužuje v možnostech (možnosti sociální pomoci) 
a zrychluje v čase (jednotlivé etapy jsou stále kratší). Do takového víru se dostávají 
nejčastěji osoby, které sociální pomoc odmítají nebo nejsou schopny dodržet podmínky 
pro poskytování této pomoci z důvodu handicapu zdravotního, psychického či 
osobnostního. 
Pro sociálního kurátora je podstatné, aby stav klienta opouštějícího léčebné zařízení byl 
dostatečně kompenzovaný. Sociální pomoc spočívá také v hledání vhodné služby pro 
klienta, například bydlení. V případě, že se vyskytnou obtíže v rámci poskytovaných 
sociálních služeb, ať ze subjektivních příčin (nemá zájem), nebo z objektivních příčin 
(zdravotní stav mu to nedovoluje), je poskytování služeb omezeno, např. bydlení je 
ukončeno. Potom může následovat pobyt na ulici, kde se zdravotní stav rychle zhoršuje 
a nastává potřeba nové hospitalizace. V o co horším sociálním stavu se však klient nachází, 
tím hůře dostupná se pro něj léčebná hospitalizace stává. 
Kruh se zužuje, možností ubývá a potřebná hospitalizace je dlouhodobější.
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HOSPITALIZACE V LÉČEBNÉM 
ZAŘÍZENÍ

hledání vhodných sociálních 
služebzhoršení zdravotního stavu

POBYT NA ULICI

Obrázek č. 3

Příklad: Psychicky nemocný klient (psychotické onemocnění toxické etiologie), letitý klient 
sociálního kurátora, bez sociálního zázemí. Po propuštění z psychiatrické léčeny je jeho 
zdravotní i psychický stav ustálený pouze po krátký čas. V této době je schopen využívat služeb 
sociální sítě, konkrétně azylové bydlení – noclehárnu. Jelikož mu schází dohled nad užíváním 
zavedené medikace, postupně se dekompenzuje jeho duševní onemocnění. Po posledním 
propuštění z léčebny využíval azylového bydlení pouze měsíc, posléze již natolik porušoval řád, 
že nebylo možné, aby déle v noclehárně setrvával. Následuje pobyt na ulici a je pouze otázkou 
času, kdy bude nutná jeho další hospitalizace (k ní bývá zpravidla odvezen nedobrovolně 
záchrannou službou a za policejní asistence, jelikož je nebezpečný svému okolí). Prognóza 
není příliš příznivá, zkracují se doby kompenzované duševní nemoci a v azylových zařízeních 
se mu zavírají dveře pro špatnou zkušenost s jeho chováním. Kvůli sociálně nedostatečnému 
zázemí a kontrole není schopen setrvat v přijatelném stavu a pobývat mimo ústavní zařízení 
bez společenských incidentů.

Spolupracující instituce

•  Léčebná zařízení – nemocnice, léčebny, terapeutické komunity aj. Zařízení, kde je klient 
hospitalizován, odkud byl propuštěn nebo odkud bude propuštěn. Také zařízení, kam 
chceme klienta k hospitalizaci umístit. Ve většině lůžkových zdravotnických zařízení 
je i sociální pracovník. Náplň sociálně-zdravotního pracovníka se značně liší podle 
typu zdravotnického zařízení, v němž pracuje. Zatímco například při léčbě závislostí 
v psychiatrické léčebně je členem terapeutického týmu a socioterapeuticky působí 
na klienta61, tak v somatických léčebnách je jeho činnost více úřednická a koordinační.

61 Sociální práce v České republice má v psychiatrii dlouhodobou tradici. Kromě svých tradičních úloh má stále 
větší význam v oblasti socioterapie. Současná koncepce sociální práce klade důraz na poskytování služeb 
klientům, které by jim umožnily žít integrovaně v širší společnosti. Sociální pracovník v psychiatrii svojí 
různorodou činností přechází až do role socioterapeuta. Jako poskytovatel a zprostředkovatel služeb učí 
klienty orientaci v sociálním prostředí, nacvičuje s nimi úkony umožňující jim kontakt s úřady a formální 
vyřizování úředních záležitostí souvisejících s životem v běžné společnosti. V rámci režimové léčby vytvořený 
systém pravidel, práv a zákazů pomáhá modifikovat chování klientů tak, aby byli schopni adaptovat se na 
společenské normy a zvyklosti dané komunity. Zároveň pracuje s komunitou tak, aby byla schopna akceptovat 
přiměřené potřeby klienta přicházejícího do jejího prostředí. Stává se tak koordinátorem poskytovaných 
zdravotních a sociálních služeb daného jednotlivce ve prospěch všech zúčastněných. Je významným 
partnerem pro klienta, který nemá fungující sociální zázemí. (Höschl, 2002, s. 635)

•  Ambulantní lékaři – praktický lékař a specialisté, jejichž péče je často klientům 
doporučována (kožní, plicní, psychiatr aj.).

•  Doléčovací centra pro léčbu závislostí (např. Drop In, Podané ruce) – poskytují 
širokou škálu terapeutické pomoci pro osoby, které se léčí se závislostí, i lidem závislým 
(substituční léčba, sociální, pracovní terapie aj.). 

•  Azylová zařízení, denní centra – instituce poskytující sociální služby (pobytové, 
hygienické, stravovací, sociální rehabilitaci aj.). Nejčastěji nestátní neziskové organizace 
– např. Charita, Naděje, Armáda spásy nebo příspěvkové organizace jako Centra 
sociálních služeb.

•  Domovy – pobytová zařízení pro seniory, zdravotně, smyslově či duševně handicapované, 
chronické alkoholiky a psychotiky. 

•  Zdravotní pojišťovny – placení pojistného (vymáhání nedoplatků na pojistném a penále 
z dlužné částky, domluva splácení klientových pohledávek), vyhledání ambulantního 
lékaře, který má volné kapacity, a měl by tedy přijmout i našeho klienta.

•  Úřady práce – hledání vhodného umístění či rekvalifikace pro uchazeče o zaměstnání, 
pracovní neschopnost.  

•  Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) – orgán, který zajišťuje výplatu 
důchodů (starobního, invalidního aj.). Oblastní pobočky ČSSZ (městská, okresní) 
zajišťují posouzení zdravotního stavu i na vyžádání ostatních institucí, např. pro účely 
poskytování sociálních dávek, služeb.

•  Obecní úřady – sociální odbor (výplata dávek HN, vyřizování PnP, sociální šetření 
potřebné například pro umístění do pobytového sociálního zařízení – domova), bytový 
odbor (žádost o byt a její vyřízení, umístění v domě s pečovatelskou službou), odbor 
správních činností (vyřizování dokladů totožnosti), matrika aj.

•  Soudy – trestní (nařízené tresty a  ochranná opatření), civilní (péče o děti, výživné, 
pohledávky).

7.4 Osoby bez přístřeší

Popis cílové skupiny, definice

Právní rámec sociální práce s osobami bez přístřeší
Poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, konkrétně § 92 písm. b), kde se jedná o osoby, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktům se společností. Dále vychází ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, § 2 odst. 6 písm. d), kde se jedná o osobu, která nemá uspokojivě naplněny 
životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že se jedná o osobu bez přístřeší.

Definice pojmu bezdomovectví
V případě problematiky bezdomovectví se v České republice doposud nepodařilo 
ujednotit obecně uznávanou terminologii i přesto, že se definice jednotlivých evropských 
států shodují v základních pojmech. Dokladem tohoto obtížného procesu je skutečnost, 
že ani v dalších zemích Evropské unie se zatím nedaří jednotně stanovit obecně platné 
definice. Proto Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci 
(FEANTSA) vytvořila vlastní pracovní definici62.

62 Naděje, 1998,  s. 21 
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 Podle FEANTSA „osoby bez přístřeší“ jsou:
1. lidé, kteří nemají střechu nad hlavou,
2. lidé, kteří žijí v institucích, protože nemají kam jít,
3. lidé žijící v nejistém ubytování
4. lidé žijící v nevhodném a standardu neodpovídajícím ubytování.
Tato definice byla později převzata Evropskou unií a stala se jednotícím bodem pro 
národní sociální politiky. 

Terminologické vymezení osob bez přístřeší užívané v České republice
U nás může mít termín bezdomovectví oproti jiným zemím Evropské unie odlišný význam. 
V Československu a posléze v České republice se na veřejnosti ustálilo označení osob 
žijících na okraji společnosti a spadajících do kategorie osob bez stálého bydlení jako 
„bezdomovci“. To však může být zavádějící jak ve významovém popisu určitého okruhu 
lidí, tak i ve způsobu pomoci.
Český právní řád používá termín „bezdomovec“ ve smyslu osoby bez státní příslušnosti. 
V tomto smyslu se české slovo bezdomovec překládá do angličtiny jako stateless, 
do francouzštiny sans-patrie, do němčiny Heimatolose. Všechny tyto překlady mají však význam 
osoby bez státního občanství. Pro osobu bez možnosti trvalého bydlení a trvalého zázemí 
naše legislativa používá označení „osoba bez přístřeší“ (v anglickém jazyce homeless – bez 
bydliště, ve francouzkém sans domicil fixe – bez stálého domova, Obdachlose – bez trvalého 
přístřeší). S takovýmto označením lze v našich terminologických podmínkách souhlasit. 
Další z řady používaných označení je „osoba bez domova“. Na rozdíl od předcházejících 
výrazů se neobjevuje v žádných českých právních normách. K dalším patří slangové 
označení „homeless“ (převzaté z anglického jazyka), veřejností užívané většinou negativně 
a v počeštěné formě „houmelesák“.

Co je bezdomovectví?
Bezdomovectví je vnitřním konfliktem jednotlivce generujícím vnější konflikty se 
sociálním okolím. Nejhoršími důsledky těchto konfliktů jsou disharmonie se vztahovým 
prostředím, ztráta sociálního statusu občana většinové společnosti a pozbytí hmotného 
zázemí.
Jinými slovy bezdomovectví vzniká v důsledku nerovnosti mezi sociálními vrstvami, 
neschopnosti řešit uspokojivým způsobem individuální krizové životní situace jedinci, 
kteří se dostávají na okraj společnosti. Jedná se o problematiku, která je charakteristická 
svojí multifaktoriální příčinností. Mezi příčiny bezdomovectví patří nejrůznější sociálně 
deviantní jevy, ale i vysoké nároky ze strany společnosti na jedince v důsledku 
vědeckotechnického rozvoje. Samotný vznik bezdomovectví se v novodobé historii 
datuje od druhé poloviny 19. století, kdy v důsledku industrializace, rozpadu tradiční 
rodiny a počínajících demografických změn dochází k zákonitému vyčlenění sociálně 
nejslabších jedinců na sociální dno. Výsledek sociální nerovnosti způsobuje konflikt mezi 
většinovou společností a minoritní bezdomoveckou subkulturou.

Formy bezdomovectví63

Zjevné bezdomovectví 
Lidé využívající sociálních služeb, kteří se otevřeně různým způsobem hlásí ke statutu 
člověka na ulici. Tuto jedinou skupinu lze seriózně monitorovat. Mimo to je skupina 

63 Hradečtí, 1996

zjevných bezdomovců, kteří se z nejrůznějších důvodů nehlásí ke statutu osoby bez 
přístřeší a ani nevyužívají sociální služby, přestože podle jejich chování a zjevu do této 
skupiny patří.

Latentní bezdomovectví 
Lidé, kteří de facto nemají možnost trvalého bydlení, ale jsou schopni využívat možnost 
dočasného bydlení díky jejich pravidelnému, dlouhodobému příjmu. Za osobu bez 
přístřeší se nepovažují. Sociálních a charitativních služeb většinou nevyužívají.

Potenciální bezdomovectví 
Zahrnuje sociálně slabou kategorii občanů, kteří žijí na hranici životního minima nebo 
pobírají minimální mzdu. Jejich náklady na udržení trvalého bydlení a uspokojení dalších 
životních potřeb jsou v nepoměru k celkovému příjmu. Riziko ztráty trvalého bydlení se 
zvyšuje rozdílem mezi růstem cen a příjmů. Patří sem kromě jednotlivců i celé rodiny.  

Příčiny bezdomovectví  

Jednou z teorií vysvětlujících příčiny bezdomovectví je teorie, která zdůrazňuje absenci 
sociálních dovedností umožňujících účinně řešit zátěžové životní situace jedince.64

Příčinou, v jejímž důsledku se člověk stává osobou bez přístřeší, je jeho neschopnost 
řešit aktuální problémy (např. hrozící rozvod, riziko ztráty zaměstnání, bydlení atd.), 
které vedou ke ztrátě většiny životních jistot. Tato příčina souvisí  s oslabenou socializací, 
především v raném věku života.

Vnitřní faktory způsobující kolizi při řešení problémů:
•  nepřiměřeně nízké sebevědomí (např. člověk se podceňuje takovým způsobem, že ze 

strachu před dalším případným neúspěchem u přijímacího pohovoru do zaměstnání 
raději rezignuje),

•  problémy v komunikaci (lehká retardace, lehká mozková dysfunkce, vznětlivost,  
těžkopádnost),

•  neobratnost při jednání s úřady a jinými institucemi ovlivňujícími život člověka, která 
vede až k sociální fobii,             

•  neschopnost přijmout osobní zodpovědnost (např. bagatelizování vlastních chyb 
a hledání viníků, sklon k chronickému lhaní),

• strach podporující únik před řešením problémů,
•  podceňování možných důsledků nevyřešených problémů (např. zvyšující se dluh 

na nájemném, který za určitou dobu přeroste v podání výpovědi z nájmu bytu).

 Vnější faktory:
• nedostatečné nebo chybějící rodinné zázemí,
•  zkušenosti s institucionálními zařízeními (např. dětské domovy, výchovné ústavy, 

věznice),
• rychle se měnící společenské trendy, které kladou na jedince velké nároky.

Důsledky uvedených příčin se projevují zejména v těchto ukazatelích, které 
způsobují zjevné bezdomovectví:
• partnerské problémy – vedoucí k rozchodu nebo rozvodu manželství,

64 Pěnkava, 2007
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• vztahové problémy v rodině – odchod nebo útěk z rodiny,
•  neschopnost plnit podmínky spojené s užíváním bytu – dluh na nájemném, vztahové 

problémy se spolunájemníky, nezákonné nakládání s užívacím právem (výměna nebo 
prodej bytu),

•  ztráta možnosti užívat byt v důsledku jiných okolností – rozchod partnerů nebo rozvod 
manželství, pobyt v institucionálních zařízeních, snahy majitelů zbavit nájemníka 
užívacího práva,

•  nezvládnutí návratu z institucionálních zařízení – výstup z dětských a výchovných 
ústavů, z výkonu trestu odnětí svobody,

•  sklon k nekonvenčnímu způsobu života – opuštění společensky daných, standardních 
forem života (např. práce u cirkusu, příležitostné sezónní zahraniční brigády, trampství 
atd.) jako subjektivně přijatý způsob řešení problému. 

Tento výklad základních příčin vzniku problému bezdomovectví vychází ze skutečnosti, 
že i přes zajištění potřebných materiálních jistot (trvalé bydlení, trvalé zaměstnání atd.) 
zůstává osoba bez přístřeší vystavena riziku opětovné ztráty. Uvedené riziko má přímou 
souvislost s problematickou socializací a následnou neschopností řešit obtížné životní 
situace společensky přijatelným způsobem. Vzniklá recidiva je okolím takového člověka 
chybně hodnocena buď jako absolutní diletantství, nebo jako dobrovolná volba. Zklamání 
z vlastního selhání a negativního pohledu okolí nakonec vede jedince k rezignaci, jež 
představuje „přijatelný“ prostředek umožňující smíření s vlastní životní tragédií a která je 
svým způsobem i ochranou před rizikem vzniku duševní nemoci.

Popis situace uživatelů služby

V práci sociálního kurátora dochází od druhé poloviny 90. let 20. století k výrazné proměně 
cílové skupiny. Zatímco od vzniku této agendy se sociální kurátor převážně zaměřoval 
na klienty, proti kterým bylo nebo je vedeno trestní řízení a kteří zpravidla bydleli buďto 
v nájmu, nebo v podnikových ubytovacích zařízeních, tak v současné době se převážná 
část kurátorské klientely ocitá v situaci, kdy fakticky nemá možnost trvalého bydlení65. 
Tento trend přináší i změnu v přístupech a druhu poskytovaných služeb. Někteří klienti, 
proti kterým je vedeno trestní řízení, se stávají osobami bez přístřeší již před nástupem 
do vězeňských zařízení. 

Další početně nezanedbatelná skupina přichází o možnost trvalého bydlení během 
VV nebo VTOS. Pokud klient nemá silné rodinné zázemí nebo nevyužívá účinné pomoci, 
je vysoce pravděpodobné, že o možnost trvalého bydlení může přijít i v bezprostřední 
době po ukončení trestního řízení nebo výstupu z VTOS. Je nutné podotknout, že trend 
posledních let generuje klientelu sociálního kurátora již z osob, které mají status osoby 
bez přístřeší v době, kdy dochází k prvnímu kontaktu při zahájení spolupráce. 

Mezi nejčastější důvody ztráty trvalého bydlení během pobytu ve vězeňském 
zařízení lze zařadit:
•  dluhy v důsledku nástupu do VV nebo VTOS; narůstají dlužné pohledávky, které klient 

není schopen hradit (nemá ve VTOS zaměstnání nebo je zaměstnán a veškeré příjmy 
jdou na úhradu způsobené škody nebo na náklady trestního řízení);

65 Tuto situaci dokládají např. údaje z pracoviště OSP, ÚMČ Prahy 1, kde za rok 2008 bylo v přírůstkovém 
rejstříku vedeno 76 % klientů, kteří neměli možnost trvalého bydlení.

•  vztahové problémy v důsledku rozchodu nebo rozvodu manželství nebo problémové 
soužití s vlastními dětmi; při dlouhodobých trestech dochází ke zpřetrhání vztahů 
s přáteli nebo rodinou, která poskytovala klientovi možnost bydlení;

•  zrušení nájemného vztahu, kdy majitel bytu využije pobytu klienta ve vězeňském zařízení, 
z něhož není schopen podnikat patřičné kroky na záchranu nájemního vztahu.

Pro včasnou a úspěšnou depistážní činnost potřebuje sociální kurátor informace o bytové 
situaci klienta. V případech, kdy lze v rámci krizové intervence podniknout potřebné 
kroky k preventivnímu administrativnímu zajištění trvání bydlení, je rozhodující rychlost, 
jakou se sociální kurátor dozví o těchto potřebách klienta. Zpravidla konstruktivnější 
komunikace je s majitelem domu, jímž je obec nebo stát, nežli se soukromým majitelem. 
V případech, kdy je majitel domu ochoten řešit situaci ve prospěch klienta, tzn. zachovat 
nájemní vztah, je vhodné, aby sociální kurátor postupoval podle určité strategie. 

Jednotlivé fáze řešení
Úkolem kurátora je:
•  včas vyrozumět majitele o současné situaci klienta (tzn., že klientovi jsou dočasně 

upřena některá práva a povinnosti);
•  pokusit se vstoupit na základě plné moci klienta do jednání s majitelem a zjistit postoj 

a požadavky, které vůči klientovi má nebo očekává;
•  v případě ochoty ze strany majitele požádat o pozastavení plateb za služby a dočasnou 

toleranci nárůstu dlužných pohledávek do doby, než klient ve VTOS získá zaměstnání 
a bude moct částečně hradit nájemné, nebo do doby, než bude klient propuštěný 
a bude moct bezprostředně uhradit dluh sám; 

•  navrhnout splátkový kalendář v případě, že klient je schopen nájemné platit přímo (je 
zaměstnán ve VTOS) nebo je za klienta ochotna dluh splácet jiná osoba (např. rodič, 
partner, manžel atd.);

•  snažit se být průběžně v kontaktu s majitelem a informovat ho se souhlasem klienta  
o nadcházejícím propuštění nebo podstatných změnách v jeho situaci. 

Praxe posledních let se ovšem vztahuje hlavně na klienty, kteří se po výstupu z VTOS 
nemají možnost navrátit do trvalého bydlení. V takových případech je opět důležitá 
včasná informovanost sociálního kurátora o klientových možnostech a představách, které 
má v souvislosti s obdobím po výstupu. Návrat do rodiny je někdy problematický, rodina 
nebo sám klient raději volí jinou formu bydlení, a to z důvodu společně posuzovaných 
osob pro potřeby dávek v hmotné nouzi. Tzn., že kurátor musí zjistit, zda chce klient řešit 
svoji bytovou situaci formou komerčního nebo sociálního ubytování či jiným způsobem. 
Jiným způsobem znamená přistěhovat se k rodičům, partnerovi nebo ke známým. Nelze 
vyloučit ani možnost, že klient zamýšlí uzavřít podnájemní smlouvu, což ovšem vyžaduje 
jeho přiměřenou solventnost. Ve všech výše zmíněných případech může sociální kurátor 
na požádání klienta zprostředkovat zajištění ubytování (ještě před výstupem z VTOS), 
nebo posléze přímo pomoct klientovi ubytování zajistit s jeho osobní účastí. 
Bezprostřední doba po výstupu z VTOS je vysoce riziková a často může rozhodnout 
o dalším životním směřování klienta. Proto pomoc zajistit klientovi bydlení nebo 
ubytování na přiměřené úrovni patří k prioritám spolupráce.  
    
Nejčastější důvody ztráty bydlení u klientů, kteří neabsolvovali VV nebo VTOS:
• partnerské neshody (rozchod partnerů, rozvod manželů),
• rodinné neshody (odchod od rodičů),
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• neschopnost plnit závazky vyplývající z nájemního a podnájemního vztahu,
• porušování dobrých mravů,
•  různé druhy protizákonného nakládání s byty v nájemném vztahu (pronajímání bytu 

bez souhlasu majitele bytu, pokusy byt nelegálně prodat),
• neschopnost pracovního uplatnění,
• nemožnost dosáhnout na dávky hmotné nouze,
• v důsledku pobytu v DD a VÚM, bez účinné pomoci po výstupu z těchto zařízení.

Pro předcházení rizika, že klient přijde o bydlení, je žádoucí, aby sociální kurátor 
spolupracoval s bytovým oddělením (jedná se o případy, kdy byt je v majetku obce) 
jeho domovského úřadu. Bytové oddělení může po upozornění správcovské firmy (která 
eviduje měsíční platby) dát kurátorovi podnět ke spolupráci s osobou, které hrozí výpověď 
z nájmu bytu. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o citlivou záležitost, musí 
depistážní aktivity, ve kterých sociální kurátor nabízí klientovi svoje služby (pomoc při 
uznání dluhu, splátkového kalendáře a další poradenství), postupovat velmi obezřetně, 
aby spolupráce mohla být započata. Tam, kde se jedná o porušování dobrých mravů, 
může kurátor působit v roli katalizátoru nebo mediátora.
V případech, kdy byt je v osobním vlastnictví soukromého majitele, lze postupovat 
obdobně, ovšem poznatky z praxe ukazují, že tady je zájem o řešení situace ve prospěch 
klienta menší nežli v situacích, kdy byty vlastní obce. 

Specifika cílové skupiny  

Osoby bez přístřeší se mohou nacházet v úplné nebo částečné absolutní chudobě. Absolutní 
chudoba v našich podmínkách nemá rozměr přímého ohrožení na životě v důsledku 
nedostatku stravy a dalších pro život nepostradatelných prostředků, ale takový, že se 
jedná o osoby, které nevlastní žádné finanční a materiální prostředky, jež by je dokázaly 
dostatečně materiálně zajistit. To formuje i způsob sociální práce s touto cílovou skupinou.  
Dlouhodobé setrvávání v extrémních životních podmínkách mění pohled na hodnotovou 
orientaci a tím i pořadí pro uspokojování potřeb. U osob bez přístřeší dochází 
i k nerealistickému, zkreslenému hodnocení vlastní situace. 

Typické úkony při práci s cílovou skupinou

Sociální kurátor při práci s osobami bez přístřeší musí bezpodmínečně spolupracovat 
s nestátními neziskovými organizacemi, které se zaměřují na poskytování sociálních 
služeb v azylových domech, Domech na půl cesty, nízkoprahových denních centrech 
a noclehárnách. Kurátor může nabízet celou řadu zacílených služeb, které klientovi 
pomohou splnit podmínky pro využívání služeb nestátních neziskových organizací.

Nejčastější příklady služeb poskytovaných sociálním kurátorem osobám bez přístřeší:
• zprostředkování osobních dokladů,
•  zprostředkování dokladů potřebných pro splnění podmínek k získání dávky hmotné 

nouze, registraci na úřadu práce, nástup do příležitostného nebo trvalého zaměstnání,
•  zprostředkování ubytování, hygienických služeb, stravy, zdravotní péče (v tomto případě 

jsou myšleny zdravotnické služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi, 
např. Naděje Praha, která má svého praktického lékaře, nebo Armáda spásy Praha, která 
spolupracuje s psychiatrem),

•  zprostředkování komunikace s rodinou, partnery, zaměstnavateli, soudy, policií, PMS atd.,
•  úschova důležitých dokumentů, finančních prostředků (jedná se o ty případy, kdy klient 

má u sebe hotovost a obává se rizika ztráty nebo odcizení),
• zprostředkování žádosti o starobní nebo invalidní důchod,
• pomoc při plnění dlužních pohledávek,
• pomoc při podávání žádosti o přidělení bytu.

Možné formy pomoci sociálního kurátora
 
Krizová intervence 
Sociální kurátor ji poskytuje v případech, kdy člověku hrozí nebo se již bezprostředně 
nachází v rizikové situaci (ztráta materiálních, duševních a vztahových hodnot nebo 
konflikt se zákonem). Cílem krizové intervence je hledat řešení, které zmírní nebo zamezí 
riziku eskalace problematické situace. 
Příklady situací pro krizovou sociální intervenci: 
• ohrožení vlastního života (pokus o sebevraždu, umrznutí atd.),
• propuštění ze zaměstnání,
• ztráta bydlení,
• ztráta rodinného zázemí,
• páchání trestné činnosti,
•  zahájení trestního řízení a navrhnutí uvalení vazby z důvodu nepřebírání obsílek 

v souvislosti s uvedením fiktivní adresy trvalého pobytu.

Krátkodobá pomoc
Tento okruh  pomoci patří v praxi sociálního kurátora k nejčastějším. Jeho význam spočívá 
ve spolupráci klienta se sociálním kurátorem vedoucí k řešení problémů, které lze řešit 
v horizontu krátkodobé nebo střednědobé časové perspektivy.

Příklady krátkodobé pomoci:
• sociálněprávní poradenství,
• zprostředkovávání osobních dokladů,
• pomoc při vyřízení všech záležitostí spojených s nástupem do zaměstnání,
• zprostředkovávání nebo zajištění azylového ubytování ,
• zastupování a účast při soudních líčeních (v roli obecného zmocněnce),
• zprostředkování nebo poskytnutí různých druhů administrativních a úředních úkonů,
•  pomoc při vyřizování občanství (v příp. bývalých občanů Československa, kteří 

po rozdělení federace získali slovenské občanství, přestože mají trvalý pobyt na území 
ČR, v současné době již výjimečně),

• zprostředkování nebo poskytnutí ošacení,
• zprostředkování nebo poskytnutí stravy atd.

Dlouhodobá pomoc
Jedná se o časově neohraničenou spolupráci sociálního kurátora s klientem při řešení 
problémů, které vyžadují komplexní a dlouhodobou pomoc. Záměrem je nabídnout 
klientovi celou škálu dostupných služeb, které napomáhají k řešení nejenom důsledků, 
ale i příčin bezdomovectví.
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Příklady dlouhodobé pomoci:
•  kontinuální pomoc klientům po celou dobu vedení trestního řízení proti jejich osobě 

(tzn. od počátku vyšetřování, přes případný výkon vazby nebo výkon trestu odnětí 
svobody až po jeho ukončení),

•  pomoc klientovi při uplatňování jeho práv nebo nároků vůči státním úřadům, nestátním 
a soukromým organizacím nebo jednotlivcům (v případech neoprávněného odebrání 
bytu, svévolných postupů ze strany zaměstnavatelů atd.),

•  emocionální podpora klientů při znovunalézání jejich vlastní identity, prostor pro 
seberealizaci tvůrčího ducha, možnost kulturního a společenského vyžití, poskytování 
přátelského zázemí s prostorem pro opětovné budování důvěry k lidem a společnosti 
(programy nízkoprahových klubových zařízení),

• pomoc při podání žádosti o byt a následné doprovázení klienta při jejím vyřizování.

Uspokojování potřeb podle poskytovaných sociálních a výchovně-vzdělávacích služeb66

Sociální kurátor by měl při tvorbě plánu postupů v rámci komplexního řešení pomoci 
lidem, kteří žijí dlouhodobě v nepříznivých životních situacích, strukturovat jednotlivé 
sociální služby tak, aby byla zachována přirozená posloupnost uspokojování potřeb. To 
znamená, že nelze upřednostňovat uspokojování psychologických a sociálních potřeb 
před biologickými a hygienickými. Platí známé Maslowovo pravidlo: „Pokud nejsou 
alespoň do jisté míry uspokojeny potřeby nižší, nedochází k uspokojování potřeb 
vyšších.“ U problematiky bezdomovectví stále přetrvává mylný dojem, že lidé z ulice 
potřebují uspokojovat pouze základní životní potřeby. Opomenutí rozvoje navazujících 
psychosociálních a duchovních potřeb zapříčiní stagnaci v resocializačním procesu.

iii.
uspokojování 

duchovních potřeb

ii.
uspokojování psychologických  

a socio kulturních potřeb

i.
uspokojování biologických  

a hygienických potřeb

potřeby 
nižšího řádu

potřeby vyššího řádu

Obrázek č. 4  Upravená hierarchie potřeb podle Maslowa. 

66 Pěnkava, 2009, s. 53–57 

Uspokojování biologických a hygienických potřeb 
Jedná se o skupinu poskytovaných sociálních služeb (před platností zákona č. 108/2006 
Sb. byly označovány jako charitativní služby), které se zaměřují na stravu, hygienu 
a ubytování. V praxi sociálního kurátora to je pomoc zaměřená na vyřizování osobních 
dokladů a dalších administrativně- technických úkonů, které klientovi umožní využívat 
nabídky jak služeb od nestátních neziskových organizací, tak sociální pomoci od organizací 
vykonávajících státní správu. 

Uspokojování psychologických a sociokulturních potřeb 
To znamená nabídka job klubů, tréninkového a podporovaného zaměstnání, výcviků 
v sociální komunikaci atd. Mimoto nosné téma sociální práce je v sociálněprávním 
poradenství, z části i v socioterapeutických programech. Osoby bez přístřeší by díky těmto 
službám měly získat nejenom reálné uplatnění ve společnosti, ale i pocit zodpovědnosti, 
sebeúcty, sebelásky a sounáležitosti ze sociálním prostředím.

Uspokojování duchovních potřeb
Na první pohled by se mohlo zdát, že duchovní potřeby souvisejí pouze s otázkou 
náboženství. Ale otázky typu, kdo jsem, proč jsem na světě, kam jdu, proč dělám chyby 
atd., si pokládá každý z nás. Lidé, kteří často ztratili víru ve smysluplné pokračování jejich 
životů v důsledku mnoha sebezklamání, pocitů méněcennosti, beznaděje, frustrací 
a deprivací, mnohdy nedokážou znovu hledat nebo vidět nový smysl jejich žití. 
Je obtížné osoby bez přístřeší motivovat k integraci do společnosti, když necítí důvod 
k uspokojování těchto metapotřeb, které jsou však pro možnost změny nesmírně důležité. 
Nedostatečná potřeba uspokojovat duchovní oblast pramení především ze změny 
v hierarchii hodnot v důsledku dlouhodobého pobytu v extrémních životních situacích. 
„Zaprvé vidí smysl v tom, něco dělat nebo tvořit. Dále vidí smysl v tom, něco prožít, někoho 
milovat, ale také ještě v beznadějné situaci, vůči níž stojí bez pomoci, vidí za jistých 
okolností smysl.“67 
Hledání smyslu života je významný integrační prvek, na což upozorňuje např. rakouský 
psychoterapeut E. Frankl, který zdůrazňuje, že i v beznadějné situaci je důležité ho hledat. 
To může být ostatně i odpověď na často kladenou otázku z řad osob bez přístřeší: „Co 
mám v této beznadějné situaci dělat?“ 
Systém sociálních služeb pro uspokojování tohoto druhu potřeb je zatím stále 
nedostatečně rozvinutý a sociální kurátor by se na něj měl zaměřit. Pro uspokojování této 
oblasti potřeb lze využít především socioterapeutické programy.

Kazuistika: 
Pan Karel se rozvedl se svojí manželkou poté, co zjistil, že mu je nevěrná. Tři roky pracoval 
v Rakousku, aby zlepšil ekonomickou situaci rodiny. Vztahové odloučení v důsledku dlouhé 
nepřítomnosti  způsobilo odcizení manželů a ze strany manželky navázání jiného vztahu. 
Pan Karel rozvod, který iniciovala manželka, nezvládl a vědomí nevěry ho velmi psychicky 
frustrovalo. Jako únik zvolil alkohol. Zneužívání alkoholu vedlo k těžké závislosti a sociálnímu 
propadu. Rok od rozvodu ztratil veškeré kontakty na své příbuzné a známé. Poté, co navštívil 
sociálního kurátora, se začal účastnit socioterapeutických skupinových programů. Prvních 
jedenáct měsíců se v programech choval pasivně, až do momentu, kdy se program věnoval 
nevěře, jejím následkům a způsobům, jak se s ní vyrovnat. Jeho reakce na toto téma byly velmi 
emotivní, zprvu se o něm odmítal vůbec bavit, protože ho pouhá myšlenka hluboce zraňovala. 

67 Frankl, 2006, s. 19  
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Nakonec se zúčastnil celého programu. Bez jakékoli zpětné vazby odešel a po čtrnácti dnech 
sociálního kurátora vyhledal a požádal ho o individuální pohovor. Přiznal, že téma pro 
něj bylo velmi náročné, ale že diskuse mu pomohla lépe pochopit chování jeho manželky 
a přesvědčila ho, aby jí odpustil. Rozhodl se, že se pokusí skoncovat se závislostí na alkoholu 
a za pomoci kurátora bude usilovat o získání zaměstnání. Podle jeho slov vidí nový smysl 
svého života v pokusu o změnu toho současného.

Shrnutí
Rovnoměrné uspokojování životních potřeb má zásadní vliv na žádoucí posun v řešení 
krizové životní situace. Přijetí zdánlivé nebo faktické beznadějné situace, podobně jako 
u somatické nemoci, je základní předpoklad pro smysluplnou léčbu. Na jednoduchém 
schématu (obrázek č. 5) lze znázornit žádoucí posloupnost od uvědomění si krizové 
životní situace až po hledání jejího řešení. Záměrem socioterapeutického působení je 
pomoci doprovázet jedince v extrémně náročné životní etapě ke změně sociální situace.

zjištění KŽS přijetí situace  
a odpovědnosti

hledání jejího 
smyslu pro život

cesty k řešení  
KŽS

Obrázek č. 5 – Krizové životní situace

Odlišnost práce s osobami bez přístřeší podle druhů obcí
Spolupráce s osobami bez přístřeší z pohledu velikosti obce patří asi k nejmarkantnějším 
rozdílům práce sociálního kurátora z regionálního pohledu. Zjevné bezdomovectví je 
převážně doménou obcí nad 20 000 obyvatel. Důvodů lze najít mnoho. Mezi nejzávažnější 
patří stigmatizace osoby bez přístřeší v malé obci. Pokud se klient rozhodne žít ve své 
obci, kde dříve nebo později bude nosit nálepku homeless, je pravděpodobné, že 
bude vystaven veřejnému posměchu nebo ostrakizaci. Nedostatek sociálních služeb, 
pracovního a společenského uplatnění jsou typické podmínky malých obcí, proto klienti 
volí cestu úniku do velkých metropolí, kde se domnívají, že naleznou svůj nový začátek. 
V důsledku migrace osob bez přístřeší převážně do center velkoměst dochází k velké 
zátěži sociálních kurátorů příslušných městských úřadů (ÚMČ). Na druhou stranu sociální 
kurátoři na „malých“„ obcích nepociťují bezdomovectví jako problém. 
Z výše uvedených důvodů je práce sociálního kurátora zejména v krajských městech 
rozšířena o tzv. krajánky, se kterými musí počítat a kterým se musí snažit v omezené míře 
pravomocí (např. poskytování jednorázové dávky, zprostředkování žádosti o byt atd.) 
pomáhat. Při této pomoci klientovi je nezbytná spolupráce s místně příslušným úřadem, 
potažmo sociálním kurátorem. Vzájemná výměna informací a rozdělení úkolů může vést 
k úspěšnému řešení klientovy náročné životní situace. 

Rizika spolupráce s osobou bez přístřeší
Bezdomovectví je multifaktoriální sociálně patologický jev (tzn. že je jakýmsi průsečíkem 
různých druhů sociálně patologických jevů, jako je např. kriminalita, chudoba, závislosti, 
domácí násilí, prostituce, žebrání), který lze obtížně charakterizovat, a tím pádem 
i pochopit. Někdy klienti – osoby bez přístřeší – přistupují k sociálnímu kurátorovi jako 
k placenému zaměstnanci úřadu, který je tam pro uspokojení pouze jejich materiálních 
potřeb (zajištění finančních prostředků, bydlení nejlépe v nájemním bytě a vyhovujícího 

zaměstnání). Očekávání klienta a reálné možnosti sociálního kurátora predikují konflikt 
názorů a postojů. Přehnané očekávání ze strany klienta o možnostech a účinnosti 
pomoci sociálního kurátora je ve většině případů situace, která se  vyskytuje na počátku 
spolupráce.
V regionech s nižším pokrytím sociálních služeb je nedostatečná nabídka systematické 
pomoci (tzn. absence podporovaného zaměstnání, nedostatečná ubytovací kapacita 
u poskytovatelů sociálních služeb atd.). Sociální kurátor je v některých případech nucen 
nahrazovat nedostatek sociálních služeb  spoluprací s jinými regiony, kam je klient s jeho 
souhlasem přemístěn. 

Překážky v práci sociálního kurátora při práci s osobami bez přístřeší 
Vnější překážky:
•  podceňování potřeby odborných přístupů (např. socioterapie) sociálních kurátorů ze 

strany laické veřejnosti a z toho vyplývající i nižší podpora ze strany obcí;,
• vysoká míra nezaměstnanosti a výskyt dlouhodobé nezaměstnanosti u klientů;, 
•  objektivní překážky pro společenské uplatnění (samotný status osoby bez přístřeší, 

záznam v rejstříku trestů, nedostatečné schopnosti v sociální komunikaci atd.) působí 
jako demotivující prvek zájmu o další změny.

Vnitřní překážky:
•  přehnané očekávání ze strany klienta o možnostech a účinnosti pomoci sociálního 

kurátora;
• nedostatečné znalosti a dovednosti sociálního kurátora;
• nedostatečné podmínky pro realizaci socioterapeutických programů; 
•  rozdílné vnímání určité situace, které je dáno odlišnou hodnotovou hierarchií sociálního 

kurátora a  klienta (odlišné priority při řešení klientovy situace);
•  nedodržování předem domluvených setkání ze strany klienta se často stává v důsledku 

neuspokojivých životních podmínek. Klient se nedostaví na schůzku, protože v zimě 
musel nocovat v nevyhovujících prostorách a v důsledku únavy z nevyspání dá přednost 
odpočinku. 

Spolupracující instituce 

Vzhledem ke komplikované genezi bezdomovectví a souběhu různých druhů sociálně 
patologických jevů se musí sociální kurátor obracet na řadu organizací a institucí, které 
v regionu působí. Z hlediska postavení sociálního kurátora je nejdůležitější a nejčastější 
spolupráce založena na vnitřní interakci s vlastním úřadem, potažmo obcí (sociální odbor, 
bytový odbor, přestupkový odbor atd.). Dále kurátor spolupracuje se státními institucemi, 
které často vůči klientovi vystupují z titulu represivních orgánů (soudy, policie, vězeňská 
služba a PMS). Druhá skupina organizací, která je podstatná pro poskytování sociálních 
služeb, jsou nestátní neziskové organizace – sem náleží například církevní a charitativní 
organizace, občanská sdružení atd. Sociální kurátor s těmito organizacemi spolupracuje 
způsobem vzájemného doplňování sociálních služeb. Jedná se především o případy, kdy 
klient tzv. rotuje mezi jednotlivými organizacemi, které navzájem koordinují jednotlivé 
postupy podle svého potenciálu. Nelze opomenout ani fyzické osoby (dobrovolníci z řad 
veřejnosti, kteří nejsou organizovaní, ale chtějí pomáhat) a v neposlední řadě i právnické 
osoby (zaměstnavatelé, kteří v rámci projevu dobré vůle a solidarity pomáhají osobám 
bez přístřeší tím, že je zaměstnají; sociální kurátor zde působí jako prostředník). 
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7.5 Osoby, jejichž zájmy a práva jsou ohroženy trestnou 
činností jiné osoby  

Sociální kurátor se ve své praxi může setkat s oběťmi (poškozenými) trestných činů: 
násilných, majetkových a prostých krádeží.  
Zatím neexistují validní výsledky výzkumu, ze kterých by bylo možné zjistit, kolik obětí 
trestných činů potřebuje pomoc prostřednictvím sociálních služeb nebo sociálních 
dávek. Nepochybně takové oběti jsou a není vyloučeno, že jim někdo poskytne informaci 
o možnosti využití sociálních služeb a dávek. Vzhledem k personálním možnostem 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se může stát, že se osoba, která je obětí 
trestného činu, se svými potřebami obrátí na pracoviště sociálního kurátora. 

Právní rámec sociální práce s oběťmi trestné činnosti

Česká republika při naplňování svých mezinárodních (zejména evropských) závazků 
v sociální oblasti učinila v roce 2006 významný počin zařazením sociální práce s oběťmi 
trestných činů do zákonných norem. Poskytování sociálních služeb osobám, jejichž zájmy 
a práva jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, vychází ze:

•  Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v § 3 vymezuje pro účely tohoto 
zákona:  

a)   sociální službou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících 
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 
sociálního vyloučení;

b)  nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky 
a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 
prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných 
závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální 
začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

• Zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, kde v § 2 odst. 6 pod písm. e)  je uvedeno:
Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, 
která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních 
prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže 
zejména  je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi dále v § 67 odst. 3 umožňuje přiznání a poskytnutí 
dávky mimořádné okamžité pomoci i v místě, kde k situaci došlo, a to místně příslušným 
obecním pověřeným úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností. 
Klient – oběť trestné činnosti jiné osoby – by měl předložit při řízení o mimořádnou 
okamžitou pomoc (uplatňování nároku na poskytnutí mimořádné okamžité pomoci) 
protokol od PČR o nahlášení události. Doporučuje se, aby klient událost nahlásil na MO 
PČR toho okrsku, ve kterém k události došlo.

Popis cílové skupiny a její specifické rysy 

Okruh osob, jejichž zájmy a práva jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, lze z pohledu 
práce sociálního kurátora rozdělit do tří kategorií:

1. klienti sociálního kurátora, kteří se stali obětí trestné činnosti jiné osoby,

2.  ostatní osoby, které se staly obětí trestné činnosti jiné osoby a nejsou běžnými klienty 
sociálního kurátora,

3. oběti domácího násilí (ohrožené osoby).

Oběti trestné činnosti – klienti sociálního kurátora

Z kriminologického hlediska lze tuto skupinu zahrnout v rámci užívané  typologie obětí 
trestné činnosti  mezi tzv. zúčastněné oběti, jež svým pozitivním postojem k porušení práva 
spolupůsobí při vzniku deliktu. Nezřídka se jedná o poměrně častou situační konstelaci, 
kdy pachatel a oběť se ve většině případů znají. Provokující oběť, která vzniku deliktu 
víceméně napomáhá svým chováním a svou situací tak, že sama stimuluje pachatele, 
eventuálně umožňuje vznik vhodné situace pro jeho deliktní jednání. Provokující oběť 
většinou podceňuje nebezpečnost situace, má špatný odhad pachatele a záměrně či 
bezděčně se vystavuje silné viktimogenní situaci. Někdy jde o recidivující oběť, jež se 
díky své naivitě či nebezpečným aktivitám stává obětí opakovaně. Je pravděpodobné, 
že sociální kurátor se může setkat  u svých klientů i s tzv. falešnou obětí, která se vydává 
za oběť trestné činnosti, ačkoliv jí ve skutečnosti není, nebo se potká s hyperttofující obětí, 
jež skutečně utrpěnou újmu zveličuje. Poslední dva jmenované typy obětí tvoří většinou 
ti klienti sociálního kurátora, kteří účelově a opakovaně chtějí získat jednorázovou dávku 
hmotné nouze – mimořádnou okamžitou pomoc (MOPs). 

Ostatní osoby, které se staly obětí trestné činnosti jiné osoby a nejsou 
běžnými klienty sociálního kurátora

Většinou se jedná o osoby, které se obrátí na sociálního kurátora jednorázově, v době 
po proběhlé události, kdy se staly obětí trestné činnosti. I když tento okruh osob může 
také splňovat kritéria výše uvedených typů obětí trestné činnosti, lze předpokládat, že 
se v praxi většinou jedná o tzv. nezúčastněnou (náhodnou) oběť, která nepřispívá svým 
chováním ke spáchání deliktu. Má k pachateli    i k deliktu odmítavý postoj a projevuje 
vůči nim až výrazný odpor. Před činem nedochází k interakci mezi pachatelem a obětí, 
kriminální jednání nemá přímou vztahovou vazbu na oběť, tudíž oběť před momentem 
samotného útoku neměla možnost vnímat potenciální ohrožení.

Obecné zásady pro jednání s obětí trestného činu
Kontakt s člověkem, kterého postihla tragická událost, je vnímán obvykle jako náročná 
a stresující záležitost. Při sdělování nepříjemných zpráv a při prvním kontaktu s obětí je 
zapotřebí zvolit správný psychologický přístup. Je důležité mít na paměti, že obětem je 
potřeba poskytnout zejména (Čírtková, 2004):

1.  Informace – o jejich právech, o průběhu trestního řízení ve všech stadiích, 
o programech a možnostech pomoci a péče včetně jejich dostupnosti. Jde o informace 
nejen o právních  otázkách, ale i o informace o sociálních službách či psychologické 
intervenci.

2.  Bezpečí – přirozeným důsledkem trestného činu je narušení pocitu bezpečí a strach 
oběti z toho, že by se mohl trestný čin opakovat. Proto je třeba použít psychologické 
prostředky, které mohou přispět k obnovení pocitu bezpečí (např. doporučit přítomnost 
přátel, poradit vhodné bezpečnostní zařízení pro zajištění bytu  apod.).

3.  Důvěru – oběť se často setkává u profesionálů s příznaky nedůvěry, které mohou 
být umocněny nevhodným dotazováním. Je proto důležité volit takové otázky, které 
přímo souvisí s vlastním činem, a vážit nezbytnost otázek směřujících do soukromých 
a intimních sfér. Vždy je nutné objasnit oběti, proč je pro věc důležité, aby se k takovým 
otázkám vyjádřila.
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4.  Empatii – při jednání s oběťmi je třeba usilovat o dostatečnou empatii, i když to není 
vždy jednoduché.

5.  Podporu při řešení hlavních problémů oběti – je-li oběť bez blízkých osob či přátel, 
může pozitivní roli sehrát sociální kurátor (či jiný pracovník v pomáhajících profesích) 
při řešení těch problémů, které oběť momentálně vnímá jako hlavní. Může jít např. 
o různé druhy asistence. Konkrétním příkladem může být doprovod oběti na policii či 
do nového, cizího prostředí, jelikož je pro ni vždy posilující, jestliže ji doprovází někdo, 
komu věří a na koho se může spolehnout.

Peněžitá pomoc státu obětem trestné činnosti
Sociální kurátor by měl informovat oběti trestné činnosti o možnosti a právu požádat 
o peněžitou pomoc státu. Peněžitá pomoc obětem trestných činů je zakotvena v zákoně 
č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Oběti trestných 
činů mají možnost uplatnit svoje právo písemně prostřednictvím žádosti u Odboru 
odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, a to do doby 
jednoho roku ode dne, kdy se oběť o činu dozvěděla. Oběť má však povinnost vrátit státu 
poskytnutou pomoc do pěti let. Formulář žádosti je umístěn na stránkách www.justice.
cz pod odkazem „Ministerstvo spravedlnosti“ a následně „odškodňování“. O tuto pomoc 
je třeba žádat co nejdříve po trestném činu a musí se jednat o takový trestný čin, v jehož 
důsledku vznikla poškozenému vážná újma.
Smyslem peněžité pomoci státu je poskytnout v případě závažných trestných činů 
poškozeným včetně pozůstalých rychlou peněžitou pomoc, pokud náhradu škody 
neobdrží okamžitě z jiných zdrojů (např. od pojišťovny). Úkolem peněžité pomoci státu 
je přispět k překlenutí náročné sociální situace do doby, než bude obdobná pomoc 
poskytnuta z jiných zdrojů. Pokud není škoda na zdraví nebo v důsledku smrti hrazena 
pachatelem, bolestné činí minimálně 100 bodů. Dále pokud došlo v důsledku trestného 
činu ke smrti poškozeného, je považován za poškozeného pozůstalý, byl-li rodičem, 
manželem nebo dítětem zemřelého a v době smrti s ním tato osoba žila ve společném 
obydlí a vedli společnou domácnost, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl 
povinen poskytovat výživu. Výše peněžité pomoci  činí buď paušální částku 25 000 Kč 
(v takovém případě není nutno výši nároku dokládat), nebo dosahuje výše odpovídající 
skutečnému nároku poškozeného, maximálně však 150 000 Kč (zde je však povinnost 
doložit všechna potvrzení o ušlých ziscích, výdajích a nákladech spojených s následky 
trestného činu). Je-li v případě trestného činu, v jehož důsledku došlo ke smrti, více 
pozůstalých, bude peněžitá pomoc celkově maximálně do výše 450 000 Kč.
U této formy pomoci může sociální kurátor asistovat při vyplňování formuláře žádosti 
o poskytnutí pomoci a dále případně klienta provázet při dalších nutných dílčích úkonech. 

Typické úkony při práci s cílovou skupinou

Vitoušová (2010) doporučuje klienta – oběť upozornit a připravit na to, že je potřeba 
podniknout řadu kroků a opatření, které budou zvyšovat nároky na jeho čas a emoce. 
Po trestném činu je zpravidla třeba podniknout následující:
•  oznámit věc policii s připojením nároku na náhradu škody ještě předtím, než se věc 

dostane k soudu;
• absolvovat nezbytné procesní úkony trestního řízení;
• oznámit událost své pojišťovně;
• věnovat se odstranění vzniklých škod na zdraví a na majetku;
•  v případě závažného tělesného ublížení nebo smrti blízké osoby požádat stát o peněžitou 

pomoc;

• využít svého práva poškozeného a vzít si zmocněnce;
•  zjistit, zdali mám nárok ze zákona na bezplatnou právní pomoc (např. občanské 

poradny);68

• z katalogu práv poškozeného maximálně využít všech práv na informace a ochranu.

Nejčastější příklady služeb poskytovaných prostřednictvím sociálního kurátora 
osobám, které jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
V praxi se většinou na sociálního kurátora obrací klienti – oběti přečinů či méně závažných 
trestných činů. Proto nejčastějšími úkony kurátora jsou:
•  zprostředkování nových osobních dokladů (rodný list a jiné matriční doklady, občanský 

průkaz, pas);
•  přiznání dávky HN – MOPS nebo zprostředkování jejího přiznání (např. na dopravu 

do místa  trvalého pobytu, na správní poplatky za OP).

Spolupracující instituce

Jak bylo uvedeno dříve, není vždy možné zajistit oběti trestné činnosti prostřednictvím 
sociálního kurátora veškeré její potřeby. Je vhodné ve správný čas upozornit na další 
odborné instituce a pro další úkony oběť trestného činu orientovat ke spolupráci 
s těmito institucemi. Jsou to buď celostátně působící instituce, jako například Probační 
a mediační služba (která je státní institucí) nebo nestátní instituce Bílý kruh bezpečí, 
případně regionálně působící Občanské poradny, které jsou rozprostřeny po celé 
republice a spojeny v Asociaci občanských poraden69.

Oběti domácího násilí (ohrožené osoby)

K obětem trestné činnosti, byť se jedná o specifickou cílovou skupinu, lze zařadit i oběti 
domácího násilí, a to v případech, kdy se ohrožená osoba obrátí na sociálního kurátora 
v rámci odborného sociálního poradenství či krizové intervence. Například v případě, 
kdy se po nuceném odchodu od násilné osoby náhle ocitne bez finančních prostředků 
a střechy nad hlavou nebo chce-li svoji situaci nějakým způsobem řešit. Je pravděpodobné, 
že se na sociálního kurátora může obrátit i někdo z blízkých osob ohrožené osoby.

Definice a znaky domácího násilí

Domácí násilí (DN) je definováno jako fyzické, sexuální, psychické a ekonomické násilí, 
ke kterému dochází mezi blízkými osobami. Toto násilí je opakované a má vzrůstající 
tendenci. Objevuje se mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, 
ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám. (ROSA, 2008)
Domácí násilí je pokládáno za poměrně zvláštní, samostatný jev. Jeho mimořádnost 
neplyne ani tak ze samotného násilí, ale spíše z toho, vůči komu a za jakých psychologických 
okolností je uplatňováno. (Baštecká, 2009, s. 64)
Domácí násilí nelze zaměňovat s hádkou nebo „manželskou rozepří“. Při hádce proti 
sobě stojí dvě rovnoprávné osoby, které si vyměňují názory. V případech domácího násilí 
proti sobě stojí pachatel (násilná osoba), který používá kontrolu a moc, a oběť (ohrožená 
osoba), která má strach (z trestu a napadení).

68Další kontakty a možnosti bezplatné právní pomoci lze najít na:  www.potrebujipravnika.cz nebo 
www.bezplatnapravnipomoc.cz. 
69 www.amrp.cz
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Znaky domácího násilí
Odborná literatura uvádí, že domácí násilí se vyznačuje čtyřmi specifickými znaky. Jsou to: 
• děje se v soukromí (bytě, domě, společné domácnosti) mimo zraky veřejnosti;
• dochází k opakování násilných činů, DN je dlouhodobého charakteru;
• postupně se zintenzivňuje a eskaluje;
•  role obou aktérů jsou jasně dané, vymezené: na jedné straně násilná osoba (dominuje, 

určuje pravidla soužití), na druhé straně ohrožená osoba (submisivní, podřízená, bez 
sebedůvěry a vědomí si vlastní hodnoty) – ale pozor(!): oběť může díky dlouhodobé 
tenzi řešit občas konflikt i fackou, vyvoláním hádky, může být již ve fázi odpoutávání se 
od partnera, o to větší jí může hrozit nebezpečí.

Jako závažný problém se domácí násilí jeví proto, že se děje v soukromí, nejsou svědci, 
nejsou přímé důkazy. Domácí násilí je: nejrozšířenější, nejméně kontrolované, nejvíce 
podceňované. Domácí násilí mezi členy rodiny může probíhat buď mezi partnery/
manžely, nebo mezigeneračně. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinu sociálního kurátora 
tvoří jedinci od nabytí plnoletosti (tedy od 18 let), je předpoklad, že se na něj budou 
obracet zejména:

•  manželka, manžel, družka, druh, bývalí manželé dále žijící ve společné domácnosti, bytě 
nebo domě,

• senioři žijící ve společném bytě nebo domku se svými dětmi,
• osoby zdravotně postižené a odkázané na pomoc blízkých osob.

Typické způsoby – formy domácího násilí
•  Psychické násilí – zahrnuje např. soustavné ponižování, hrubé nadávání, urážení, 

vyhrožování, zastrašování, ničení vlastnictví ohrožené osoby nebo jeho schovávání 
apod. 

•  Fyzické násilí – je viditelné, zpravidla zanechává stopy – modřiny, jizvy, popáleniny, 
zlomeniny, zaschlou krev apod. Mezi projevy fyzického násilí patří např. bití, píchání 
ostrými předměty, řezání, pálení, svazování, trhání vlasů, škrábání, ohrožování předměty 
nebo zbraněmi, kroucení rukou, odpírání jídla či spánku apod.

•  Emocionální násilí – je zpravidla zaměřeno na osoby, zvířata a věci, ke kterým má oběť 
citový vztah. Zahrnuje např. využívání dětí jako prostředku nátlaku, pomlouvání nebo 
napadání blízkých osob, likvidace domácích zvířat, zničení oblíbených osobních věcí, 
prohlašování oběti za blázna, hysterickou osobu apod.

•  Sociální izolace – oběť je izolována od ostatních lidí, má zablokovaný telefon, zákaz 
vycházení z bytu, pachatel kontroluje její čas a sociální kontakty, dělá veškerá rozhodnutí 
za oběť, chová se k ženě jako ke služce apod.

•  Ekonomické násilí – zákaz docházení do zaměstnání, nechávání se doprošovat 
o peníze, kontrola vydávání peněz a požadování vyúčtování i nepatrných částek, 
odmítání financovat stravu, platit nájem, poskytovat ošacení, odebírání peněz apod.

•  Sexuální násilí – je hůře rozpoznatelné, neboť se odehrává v intimním prostředí beze 
svědků. Za sexuální násilí je považováno znásilnění, vynucování si sexuálního styku nebo 
sexuálních praktik proti vůli ohrožené osoby, sexuální napadání oběti nebo erotických 
částí jejího těla, jednání s obětí pouze jako se sexuálním objektem atd.

Aktuální legislativní úprava v oblasti problematiky domácího násilí
Po roce 2000 začíná být domácí násilí vnímáno specificky či odlišně od jiných druhů 
násilné trestné činnosti. Od roku 2004 je domácí násilí trestným činem, a to podle § 215a 
trestního zákona – týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě. Od 1. 1. 
2010 byl uveden v účinnost zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v němž  domácí násilí je 
zahrnuto v § 199 (týrání osoby žijící ve společném obydlí): 

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude 
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, 
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, 
c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo
d) páchá-li takový čin po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 
a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
b) smrt.

Vykázání násilné osoby je v ČR nově upraveno s platností od 1. 1. 2009 v zákonu č. 
273/2008 Sb., o Policii České republiky, konkrétně v § 44 až § 47, které zní: „Oprávnění 
vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí“.
Pravomoc institutu vykázání umožňuje příslušníkům Policie ČR rozhodnout o vykázání pachatele 
domácího násilí ze společného obydlí a o zákazu vstupu do něj. Základní lhůta vykázání je 
10 dnů, doba vykázání násilné osoby však může být prodloužena na dobu až jednoho roku. 
O prodloužení lhůty vykázání může ohrožená osoba požádat podáním návrhu na předběžné 
opatření (o něm rozhoduje soud v rámci občanskoprávního řízení). Rozhodnutí o vykázání se 
vydává ústní formou násilné i ohrožené osobě nebo je vydáno jen potvrzení o vykázání. 
Při vykázání násilné osoby, jako jediné formě rozhodnutí, poskytuje Policie ČR ohrožené 
osobě  personální i teritoriální ochranu. Vykázání je výlučně preventivním opatřením, 
jeho smyslem není postih násilné osoby, ale ochrana ohrožené osoby. Není-li násilná 
osoba přítomna, může získat informace na lince 158. Pokud násilná osoba nesouhlasí 
s vykázáním, může podat námitku, která nemá odkladný účinek. Námitka může být 
napsaná do potvrzení o vykázání nebo být podaná písemně do tří dnů. O námitce 
rozhoduje krajské ředitelství Policie ČR. Kopie úředního záznamu o vykázání je do 24 
hodin od vstupu do společně obývaného bytu nebo domu zaslána intervenčnímu centru, 
OSPOD (jsou-li přítomny děti) a příslušnému civilnímu soudu. Do tří dnů od vykázání má 
Policie ČR povinnost zkontrolovat dodržování povinností vykázané osoby. 
Vykázaná osoba má povinnost odevzdat namístě všechny klíče od společného obydlí, 
má zákaz vstupu do vymezeného prostoru, zákaz navazování styku nebo kontaktu 
s ohroženou osobou. 
Mezi práva vykázané osoby patří: vzít si věci osobní potřeby, osobní cennosti a osobní 
doklady před odchodem, být policistou poučen o právech a povinnostech, o možnostech 
dalšího ubytování, sdělit adresu pro doručování, vyzvednout si kopii úředního záznamu 
o vykázání, ověřit vykázání na tísňové lince 158.
 
Specifika sociální práce s ohroženou osobou

Ohrožená osoba se většinou na profesionální pomoc obrací až v krizové situaci nebo 
v době poté, co se rozhodla odejít od násilné osoby, a zároveň kdy je vedle zdraví a někdy 
i života ohroženo také její sociální postavení. Ocitá se často:
• bez jakýchkoli finančních prostředků i bez sociálních dávek; 
• bez možnosti jiného než společného bydlení;
• v sociální izolaci, mívá nedostatek nosných sociálních kontaktů;
• bez bezpečného úkrytu před agresivním partnerem;
• nemá právně vyřešené partnerské soužití, péči o děti a majetkové poměry;
•  díky nízkému právnímu vědomí disponuje nedostatečnou schopností orientace 

v sociální síti; 
• je často nucena měnit sociální prostředí dětí (změna školy).
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Pravidla pro kontakt s ohroženou osobou
Nejdůležitějším momentem při prvním kontaktu s pomáhajícím profesionálem (sociálním 
kurátorem), ať už je přímý (s ohroženou osobou), nebo někým zprostředkovaný, je 
rozhodnutí, zda skutečně jde o případ domácího násilí, což je nutné posuzovat s ohledem 
na výše uvedenou definici a znaky domácího násilí. Sociální kurátor by měl vědět, že mezi 
komplikace rozpoznání domácího násilí patří např.:

• ohrožené osoby často trpí studem;
•  ohrožené osoby mohou uvádět jiné důvody pro příznaky svých posttraumatických 

projevů a reakcí;
• ohrožené osoby mají tendenci minimalizovat;
• skutečnost je zpravidla horší, než ohrožené osoby uvádějí.

Ohrožené osoby si sice přejí zastavit násilí, ale doufají v pokračující víceméně harmonický 
vztah bez násilí. Při kontaktu s ohroženou osobou je třeba vést v patrnosti její převažující 
pocity, které souvisí s dlouhodobým setrváváním v násilném vztahu, neboť: 

•  věří, že za násilí nese vinu ona a nedovede si představit, že by za násilí mohl být 
odpovědný někdo jiný než ona;

• bojí se o svůj život nebo o životy svých dětí;
•  má iracionální pocit, že násilník je všudypřítomný, vševědoucí a všemocný (neustále 

slyší, že násilná osoba má známé na policii, u soudu, že přijde o děti, že skončí na ulici 
nebo na psychiatrii atd.);

• oběť rovněž prochází vývojem v násilí. (Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová, 2008)

Zásady komunikace s ohroženou osobou 
Při rozhovoru s ohroženou osobou je důležité, aby sociální kurátor dodržoval několik 
zásad. BKB (2007) a dále Čírtková s Vitoušovou (2005) uvádějí, že při prvním kontaktu 
a komunikaci s ohroženou osobou je důležité, aby pomáhající profesionál  (tedy i sociální 
kurátor) dodržoval několik hlavních zásad: 
• vyvarovat se časového a jiného stresu,
• navázat kontakt;
• mluvit srozumitelně, přesvědčit se, že ohrožená osoba rozumí;
• slušnost, důvěra a vstřícná atmosféra;
• nonverbální komunikace, řeč těla;
• ohraničit problém, priority, vztahy;
• informace, informace, informace!;
• empatie, aktivní naslouchání, podpora;
• naslouchat bez hodnocení;
•  otevřenost, upřímnost (problém domácího násilí je vždy složitý; složitost a další útrapy 

nelze před obětí zamlčovat); 
•  vyjádřit podporu a porozumění (důležité – nikdy nepodmiňovat pomoc tím, že oběť 

opustí násilnou osobu; oběť musí vědět, že i po nešťastném pokusu o záchranu vztahu 
bude pomáhajícími pracovníky akceptována);

• zjistit míru rizika ohrožení (nebezpečnost násilné osoby);
• podporovat hledání pomoci a při hledání navazujících míst pomoci.

Při rozhovoru s ohroženou osobou se sociální kurátor musí vyvarovat následujícího:
• nelitovat ohroženou osobu (tím ji degraduje);
•  nebanalizovat situaci falešnou útěchou, nenabízet falešné sliby ve vývoji případu (oběť 

ztrácí důvěru v odbornost interventa);
•  nespěchat, neboť spěch nevede k cíli – oběť se dlouho odhodlávala ke změně a každý 

krok, který navrhne a samostatně zvládne, je cenný,  je na oběti, jaké volí tempo změn;
•  nikdy se neptat „proč“ a nevytvářet v oběti další pocity viny, že něco nezvládla; oběť 

rychle ztrácí důvěru k poradci-mentorovi (který ví vždycky všechno lépe);
•  nikdy neužívat odborné termíny a nesrozumitelný jazyk – odborné vyjadřování a příliš 

sofistikovaný přístup k oběti ji ještě více znejišťují;
•  sociální kurátor nenutí oběť k aktivitě, o kterou sama neprojeví zájem; důležité je, aby 

jí nabídl aktivity, vysvětlil možnosti, předal kontakty a soustavně projevoval zájem 
a pozornost při každé změně.

Při rozhovoru s ohroženou osobou je také nutné, aby sociální kurátor zjistil signály 
zvýšeného rizika. Jsou to zejména následující varovné signály:
• násilná osoba vyhrožuje zabitím;
• násilná osoba je držitelem střelné zbraně;
• násilná osoba  je konzumentem alkoholu nebo drog;
• násilná osoba napadá i děti;
• násilná osoba již napadla i zakročující policisty;
• násilná osoba má sklony ke slídění či pronásledování osoby ohrožené DN.

BKB (2003) doporučuje: pokud jsou přítomny dva nebo více uvedených znaků, je ohrožení 
této osoby na zdraví a životě velmi vážné, a proto je na místě obrátit se na Policii ČR 
a doporučit ubytování v azylovém domě. Jsou-li ve společné domácnosti děti, je nutné 
vždy upozornit OSPOD.

Typické úkony sociálního kurátora při práci s ohroženou osobou

Kompetence pomoci sociálního kurátora ohroženým osobám jsou:
• základní sociální poradenství,
• odborné sociální poradenství,
• krizová intervence,
• zprostředkování návštěvy organizace zabývající se problematikou domácího násilí,
• zprostředkování azylového ubytování,
• doprovod ohrožené osoby a pomoc při vyřizování administrativních záležitostí,
• doprovod ohrožené osoby na PČR,
• doprovod ohrožené osoby do zdravotnického zařízení,
•  zprostředkování nových osobních dokladů (OP, pojištěnecký zdravotní průkaz, rodný 

list, oddací list, doklad k vlastnictví bytu apod.),
• bytová intervence.

Sociální kurátor při řešení nepříznivé sociální situace ohrožených osob tyto osoby směruje na:
1.  Kontaktní místa na úřadech práce pro výplatu dávek státní sociální podpory podle 

zákona č. 117/1995 Sb., v platném znění, jako např. přídavek na dítě, rodičovský 
příspěvek, příspěvek na bydlení atd.

2.  Obecní úřady, pověřené obecní úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro výplatu 
dávek hmotné nouze podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, jako 
jsou např. příspěvek na živobytí, příspěvek na živobytí nahrazující neplacené výživné, 
doplatek na bydlení.

3.  Okresní (obvodní) správy sociálního zabezpečení pro výplatu peněžité pomoci 
v mateřství, dávky nemocenského pojištění.

Nelze vyloučit, že se na sociálního kurátora obrátí i násilná osoba, např. v době po vykázání, 
kdy se může ocitnout bez finančních prostředků a bez přístřeší.
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Spolupracující subjekty při práci s ohroženými osobami

Sociální kurátor by měl profesionálně zhodnotit své odborné kompetence a v další etapě 
sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím tyto osoby směrovat a delegovat 
k odborníkům aktivně  pracujícím s problematikou domácího násilí.

Intervenční centra
Sociální kurátor by měl co nejdříve navázat úzkou spolupráci s příslušným intervenčním 
centrem. Intervenční centra (IC) fungují v ČR od 1. 1. 2007, kdy vešel v účinnost nový 
zákon č. 135/2006 Sb., zákon na ochranu před domácím násilím. Fungují v jednotlivých 
krajích ČR. Současně se zákonem o ochraně před domácím násilím nabyl dnem 1. 1. 2007 
účinnosti též zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vymezující novou koncepci 
sociálních služeb v ČR. Specifická pomoc osobám ohroženým domácím násilím, která 
je poskytovaná IC, je upravena v § 60a citovaného zákona. IC poskytují intenzivní 
krátkodobou intervenční pomoc ohroženým osobám, které převádějí podle potřeby 
do dlouhodobější péče návazných organizací podle potřeby a přání ohrožených osob. Je 
to služba nabízející ohroženým osobám bezprostřední a okamžitou pomoc. Intervenční 
centra jsou koncipována jednak jako pracoviště poskytující ohroženým osobám akutní 
psychosociální pomoc, analýzu jejich životní situace a návrhy na její řešení a jednak jako 
koordinační místa pro vzájemnou informovanost spolupracujících organizací. 
Intervenční centra nenahrazují funkční složky sociální pomoci poskytované obcemi 
nebo nevládními organizacemi osobám ohroženým domácím násilím. Veškeré služby 
v intervenčním centru jsou bezplatné.
Celorepublikový adresář intervenčních center lze najít na: www.domacinasili.cz.

Ohrožené osoby lze nasměrovat i do dalších organizací, které aktivně pracují s oběťmi 
domácího násilí. Vzhledem k tomu, že jednotlivé kraje a regiony disponují různými typy 
organizací pro pomoc ohroženým osobám, níže uvedené instituce či odkazy jsou uvedeny 
pouze jako orientační typ:

• Bílý kruh bezpečí – www.bkb.cz
• Acorus – www.acorus.cu
• ROSA o. s. – www.rosa-os.cz
• Magdalenium o. s. – http://www.magdalenium.cz/
• Slezská diakonie – http://www.slezskadiakonie.cz/
• Život 90 (senioři – oběti DN) – http://www.zivot90.cz/
• Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – www.amrp.cz
• DONA linka – 251 511 313

Státní instituce, ve kterých lze najít informace vztahující se k problematice domácího 
násilí, jsou:

• Ministerstvo vnitra ČR – www.mvcr.cz
• Policie České republiky
• Policejní prezidium – www.mvcr.policie.cz 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – www.mpsv.cz

IV. ČÁST – PROFESNÍ DOPROVODNÉ ČINNOSTI 

8. Profesní sdružování

Sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků ČR

Práce sociálního kurátora má dlouholetou tradici. Různorodé organizační zařazení vytváří 
mnohačetné podmínky pro výkon této funkce. Tak například sociální kurátoři v Brně 
a Ostravě pracují týmově na jednom pracovišti (do roku 1995 tomu tak bylo i v Praze). 
Sociální kurátoři v těchto městech mají přímého nadřízeného, který má na starosti pouze 
agendu sociálního kurátora. Taková specializovaná pracoviště jsou co do podmínek 
a částečně i atmosféry odlišná oproti pracovištím, kde sociální kurátor je v lepším případě 
zařazen do oddělení soc. prevence a v méně vhodném např. do oddělení hmotné nouze. 
Výrazná specifika v práci sociálního kurátora vyžadují pochopení, podporu a kolegiální 
zázemí jak ze strany přímých nadřízených, tak i ze strany kolegů sociálních pracovníků.
Ve 20. století si tyto potřeby uvědomovalo MPSV ČR, které přímo metodicky vedlo 
agendu sociálního kurátora a jedenkrát ročně pořádalo odděleně pro Čechy a Moravu 
metodické a výcvikové setkávání.  Dále pak pro začínající sociální kurátory organizovalo 
vstupní školení. Tento přístup k práci sociálního kurátora měl velmi pozitivní vliv 
na samotný výkon a pracovní vztahy. Nejvýznamnější prvek společných setkávání byl 
v profesní sounáležitosti a identifikaci se specifickou profesní skupinou. Od roku 2004 roli 
MPSV převzali krajští metodici, kteří jsou ovšem limitovaní svou působností, možnostmi 
a vlivem na jednotlivé obce. Z těchto, ale i z mnoha jiných důvodů vznikla iniciativa 
vycházející od samotných sociálních kurátorů směrem k založení profesního sdružení, 
které by do určité míry nahradilo jednotné vedení MPSV ČR v oblasti odborného setkávání, 
zastupování na veřejnosti a některého druhu vzdělávání sociálních kurátorů (dále SK). 
Po zvážení všech možných variant se nakonec uzavřela dohoda (k té došlo v roce 2000) se 
Společností sociálních pracovníků České republiky70 (dále jen SSP ČR). SSP ČR umožnila 
vznik Sekce sociálních kurátorů (dále jen SSK), která má za cíl celkový rozvoj agendy 
sociálního kurátora. 

Vize Sekce sociálních kurátorů: 
▪ rozvíjet profesní kompetence sociálních kurátorů a zajišťovat jejich profesní rozvoj.

Poslání Sekce sociálních kurátorů:
▪ zajišťovat každoroční odborné konference sociálních kurátorů,
▪ organizovat nebo spoluorganizovat pracovní setkání se spolupracujícími organizacemi,
▪ zajišťovat nebo se podílet na odborném vzdělávání sociálních kurátorů,
▪ reprezentovat zájmy a prezentovat názory sociálních kurátorů.

Konkrétní aktivity Sekce sociálních kurátorů:
▪ jednání s vedením  SSP ČR o činnostech  Sekce a jejím postavení ve SSP ČR,
▪ spolupráce s vedením SSP ČR na úkolech společnosti, 
▪ příprava a provoz webového odkazu na stránkách SSP ČR.

70 Společnost sociálních pracovníků ČR působí již od roku 1921, sdružuje všechny sociální pracovníky v ČR. 
Je autorem Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, podílí se na organizování odborných tematicky 
zaměřených konferencí sociálních pracovníků. SSP ČR je akreditovaná sociální organizace a zajišťuje odborné 
vzdělávání pro sociální pracovníky. Členství v SSP ČR je dobrovolné. V současné době se uvažuje o založení 
komory sociálních pracovníků ČR. 
Pozn.: Další důležitý odkaz lze nalézt na internetové stránce: www.socialnipracovnici.cz.
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▪  monitorování legislativních změn v oblasti sociální práce a aktivity spojené 
s ovlivňováním tvorby nových nebo novelizovaných zákonů a prováděcích vyhlášek 
souvisejících buď přímo, či nepřímo s prací sociálního kurátora (např. monitoring, 
lobbing),

▪ spolupráce na vzdělávacích grantech,
▪ spolupráce s vnitrostátními a mezinárodními organizacemi poskytujícími sociální služby,
▪ spolupráce s MPSV ČR,
▪ prohloubení spolupráce s krajskými metodiky,
▪ vedení archivu o činnosti sociálních kurátorů,
▪ publikační činnost zaměřená na agendu SK a její propagaci.

Sekce sociálních kurátorů využívá pro bezprostřední plošnou komunikaci mezi sociálními 
kurátory (v rámci celé České republiky) interní elektronický komunikační prostředek 
Pandora. Dále využívá informací a adresáře sociálních kurátorů z webových stránek MPSV 
ČR, databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dále 
webový portál sociálka.cz a oficiální webové stránky Společnosti sociálních pracovníků 
České republiky.

Organizační struktura Sekce sociálních kurátorů 
SSK má svou organizační strukturu, která je volena každé 2 roky na Celostátní odborné 
konferenci SK. Vzhledem k tomu, že SSK svojí působností v oblasti práce sociálního 
kurátora pokrývá celou Českou republiku, je její organizační struktura proporcionálně 
rozložená tak, aby všechny regiony byly zastoupeny v užším vedení SSK.  

Graf 1: Struktura výboru SSK

místopředseda pro Čechy

zástupce Sekce sociálních kurátorů ve výboru SSP ČR

pracovní skupina pro legislativu a vzdělávání Sekce sociálních kurátorů

Krajští zástupci
Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královehradecký 

kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, 
Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, zlínský kraj

místopředseda pro Moravu

Spolupracující organizace

Na vnitrostátní úrovni:
krajští metodici
VS ČR
GŘ VS ČR 
MPSV ČR 
MV ČR
MŠMT ČR
PMS ČR  
Asociace poskytovatelů penitenciárních a postpenitenciárních služeb
Sdružení azylových domů 
nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby
Institut kriminologie a sociální prevence

Na mezinárodní úrovni:
o. s. Notabene Bratislava – Slovenská republika 
SMES – Europa – se sídlem v Bruselu
BSDG e.V. / IACPR – Spolková republika Německo
FEANTSA – se sídlem v Bruselu

Závěr
SSK při Společnosti sociálních pracovníků ČR byla založena v roce 2004. Za dobu svojí 
existence zorganizovala nebo spoluorganizovala celou řadu odborných setkání, která 
přispěla nebo přispívají k profesnímu rozvoji agendy sociálního kurátora. Podílela se 
na přípravě podkladů pro poslanecký návrh na doplnění Věcného záměru zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Podílí se na pracovních materiálech, výzkumných 
projektech a další odborné spolupráci s institucemi a organizacemi působícími v oblasti 
sociálních služeb. V roce 2009 se jako partner Ostravské univerzity v Ostravě SSK v rámci 
SSP ČR podílela na vzdělávacím projektu sociálních kurátorů. Spolupracovala s IKSP 
na dotazníku zaměřeném na zjišťování spolupráce mezi SK a PMS ČR.

Mimo výše zmíněné aktivity se SSK snaží spoluvytvářet a prohlubovat profesní kulturu 
(souhrn postojů a hodnot dané profese), profesní identitu (sounáležitost a ztotožnění 
se s prací sociálního kurátora) a profesní etiku (dodržování etického kodexu sociálních 
pracovníků a etiky práce sociálního kurátora). Tyto aspekty práce sociálního kurátora 
vytvářejí neoddělitelnou image, kterou si SSK klade za cíl podporovat, neboť vytváří 
žádoucí podmínky a postavení této zajímavé a důležité profese.

předseda SSk
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SLOVNÍK  ODBORNÝCH POJMŮ
Animátor 
Osoba organizující činnosti určité skupiny (v tomto smyslu často používané označení pro 
pracovníky podílející se na vytváření programů v azylových domech a v nízkoprahových 
zařízeních pro děti a mládež). Úkolem animátora je zejména vytvářet atmosféru, která 
usnadní vytvoření a rozvoj vzájemných vztahů mezi členy skupiny.
V terminologii sociální práce je užíván též výraz facilitátor (z lat. facilis = snadný, 
ochotný).

Asimilace
Proces, při kterém se specifika menšinové sociokulturní skupiny rozpouštějí v kultuře 
většiny. Členové menšin se mohou účastnit všech aspektů života majority za cenu, že se 
vzdají znaků své kultury a přejímají modely chování, hodnoty, způsoby myšlení majoritní 
skupiny.
Nacionalisté považují požadavek asimilace všech odlišných skupin i jedinců 
za samozřejmost. Neschopnost, nemožnost asimilace či neochotu k ní pak považují 
za pádný argument pro segregační nebo jinak diskriminační opatření. V této souvislosti 
se tak hovoří o tzv. rasistickém paradoxu – minority jsou vyzývány k asimilaci, ale ta je jim 
zároveň diskriminačním jednáním znemožňována.
Příkladem politiky asimilace může být Francie – zdůrazňuje se rovnost před zákonem, 
ale sociokulturní specifika menšin jsou přísně vykázána do soukromí (např. dlouholeté 
debaty o tom, zda muslimské dívky smějí ve francouzských školách nosit šátky, nebo 
nošení nikábu a burky na veřejnosti).

Bezdomovství
Fenomén, jenž není jen ve vztahu s bydlením, ale jde i o určitý způsob života (ne však 
životní styl). Je výsledkem obecného psychosociálního selhání a nese s sebou ztrátu 
většiny běžných sociálních rolí a s tím spojenou ztrátu společenské prestiže. Bezdomovství 
je proces marginalizace spojený nejen se ztrátou bydlení (přístřeší) a s chudobou, ale 
zejména s neschopností nebo neochotou bezdomovců podílet se na standardním 
společenském životě. 
Jde o stav, kdy jedinec nemá střechu nad hlavou (spaní na ulici nebo jiných veřejných 
prostranstvích) nebo kdy nemá domov (tj. žije v určité instituci) anebo kdy jeho bydlení 
je nejisté (squat, bydlení bez smlouvy).
Lze rozlišit tři typy bezdomovství:
1. Zjevné bezdomovství – osoby žijící na ulicích, nádražích, osoby vyhledávající v zimě 
noclehárny, azylové domy apod.
2. Skryté bezdomovství – lidé bez přístřeší, kteří z různých důvodů nevyhledávají 
veřejné nebo sociální služby poskytující nocleh; často mění místa pobytu (squat, sklepy, 
kontejnery, stany atp.).
3. Potenciální bezdomovství – zde lze řadit osoby žijící v nepříznivé sociální situaci, 
potýkající se s rodinnými, osobními, společenskými problémy a vystavené riziku ztráty 
bydlení (podle EU tato situace je blízká až 10 % populace).
Bezdomovec (homeless) – osoba bez trvalého bydliště.
Osoba bez přístřeší – osoba, která trvalé bydliště má, ale z určitého důvodu je nechce 
nebo nemůže využívat. 

Byty zvláštního určení
Za byty zvláštního určení se považují byty zvláště upravené pro ubytování zdravotně 
postižených osob. Může jít o jednotlivé byty v domě; není tedy nutné, aby byl takto 
speciálně určen celý dům.

V těchto bytech nemůže dojít ke vzniku společného nájmu bytu manžely, nemůže 
dojít k přechodu nájmu bytu v případě smrti nájemce anebo jeho opuštění společné 
domácnosti na osoby,  které s ním žily. Zůstává jim ale právo na bydlení, tzn. že nejsou 
povinny se z bytu vystěhovat, dokud jim není zajištěna bytová náhrada.

Depistáž
Cílené a vědomé vyhledávání určité charakteristiky v populaci.
Na poli sociální práce se používá často v preventivních programech směřujících k určité 
cílové skupině jako souhrn technik a metod zacílených na vyhledávání občanů, u kterých 
je vhodná/žádoucí určitá sociální prevence či intervence.

Dilema
Nutnost volby mezi dvěma navzájem se vylučujícími možnostmi. Charakteristické je pro 
takovou volbu náročné rozhodování.

Domácí násilí
Zneužití postavení a moci, kterou pachatel v rodině (domácnosti) má. Projevuje se 
nepřiměřenými požadavky, vynucováním podřízenosti oběti a kontroly nad jejím životem. 
Cíle je dosahováno násilím, popř. vyhrožováním a využíváním strachu. Kromě fyzického 
ubližování, často spojeného se sexuálním násilím, mezi domácí násilí řadíme i psychické 
týrání, ekonomické omezování a sociální izolaci.
Jeho specifikem je, že vzniká v intimním vztahu dvou lidí; cílem je týrání a pokoření partnera.
Domácí násilí je opakující se násilí mezi blízkými osobami (vztahové násilí), které je 
zpravidla kombinací fyzického a psychického násilí, jehož četnost a intenzita se stupňují, 
mezi násilnou a ohroženou osobou jsou jasné a neměnné role, dochází k němu převážně 
v soukromí, tj. stranou společenské kontroly.

Dům na půli cesty
Dům na půli cesty (používá se i půl) je azylovým bydlením na přechodnou dobu pro lidi 
v nepříznivé sociální situaci. Kromě ubytování nabízí klientům často i další sociální služby: 
materiální, sociální a právní podporu s cílem, aby klienti dokázali žít na vlastních nohách 
a ve společnosti uspěli.
Podle zákona o sociálních službách poskytují Domy na půli cesty pobytové služby 
zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro 
péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody 
nebo ochranné léčby. 
Dům na půli cesty je v anglicky mluvících zemích pojmem pro léčebnu drogově závislých 
nebo sexuálních delikventů, kde mají klienti větší svobodu pohybu než ve vězení, ale 
přesto jsou sledováni personálem nebo ostrahou.

Etiologie 
V medicíně nauka o příčinách vzniku nemoci.
V sociologii označuje zkoumání snažící se o nalezení příčiny určitého jevu. Často se 
používá v kontextu problematiky deviantního chování. 

Evaluace
Proces hodnocení. 
V oblasti sociální práce často s cílem zhodnotit efektivitu a kvalitu poskytovaných 
sociálních služeb, spokojenost uživatelů s poskytovanými službami apod.

Exkluze sociální
Je proces vydělování jednotlivců i skupin z organizací tvořících společnost zbavující je 
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práv a povinností, které jsou se členstvím v nich spojeny. Výsledkem je jejich chudoba 
a sociální, kulturní izolace. Předmětem sociální exkluze jsou často „cizinci“, v užším slova 
smyslu příslušníci etnických skupin. Ve vztahu k sociálnímu a kulturnímu vyloučení se 
mluví o tzv. symbolickém vyloučení, které je spojeno se stigmatizací sociálních skupin 
vnímaných jako cizí (odlišné, deviantní).
Sociální vyloučení je podle zákona o sociálních službách stavem vyčlenění osoby mimo 
běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální 
situace.

Facilitace
Způsob komunikace za pomoci třetí, nezávislé osoby, která pomáhá orientovat rozhovor 
na řešení a zaměřovat se na jeho obsahovou stránku.
Facilitátor je tedy neutrální, nezainteresovaný „usměrňovač“ vyjednávání. Měl by být 
oběma stranami respektován.

Hlášenka = hlášení změn
Doklad oznamující změnu, k níž u obviněného nebo odsouzeného došlo v průběhu 
vazby nebo VTOS. Doklad zasílají podle trvalého bydliště klienta příslušnému sociálnímu 
kurátorovi věznice.
V hlášenkách bývá nejčastěji informace o věznici, ve které se klient nachází nebo do které 
byl přeřazen, o počátku a konci trestu, případně nařízení dalšího trestu, o délce trestu, č. 
j. soudu, který ve věci rozhodoval, atd.

Inkluze sociální
Má ve svém nejširším významu dva rozměry: (1) vázanost většiny občanských, 
politických a zejména sociálních práv na občanství národního státu, popř. Evropské unie; 
(2) předpoklad inkluze je založen na podmínce aktivního občanství. Sociální inkluze 
představuje „občanství, občanská práva a povinnosti, kterými by měli disponovat všichni 
členové společnosti nejen formálně, ale i fakticky.
Sociální začleňování je podle zákona o sociálních službách proces, který zajišťuje, že 
osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí 
a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního 
života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Integrace
Stav nebo proces, při němž si menšiny plně zachovávají svoje kulturní specifika, aniž by 
jim tato specifika bránila či znesnadňovala účastnit se všech aspektů života majoritní 
společnosti. Společnost tak tvoří různé, ale naprosto rovnoprávné subjekty.
Určité rysy tohoto modelu vykazuje v současnosti Velká Británie – sociokulturní 
specifika různých skupin jsou plně respektována a je na ně brán i politický zřetel, avšak 
za dominantní kulturu se tiše a samozřejmě pokládá kultura bílých Anglosasů.

Institut vykázání
Vykázání v ČR je upraveno v zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, konkrétně 
v §§ 44 až 47 „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí“. 
Jde o opatření preventivního charakteru, jímž poskytuje Policie ČR ohrožené osobě 
personální a teritoriální ochranu. Příslušník Policie ČR toto oznámí osobě násilné i osobě 
ohrožené ústní formou, vydá potvrzení o vykázání a předá je osobám proti podpisu. 
Základní lhůtou vykázání je 10 dnů. Kopii úředního záznamu o vykázání předá Policie 
ČR (oznamovací povinnost) Intervenčnímu centru, oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí (jsou-li přítomny děti), nově i příslušnému civilnímu soudu – to vše do 24 hodin 
od vstupu do společně obývaného bytu nebo domu. Povinností vykázané osoby 
je zákaz vstupu do vymezeného prostoru;  zákaz navazování styku nebo kontaktu 

s ohroženou osobou; odevzdat na místě všechny klíče od společného obydlí, které drží. 
Právem vykázané osoby je např. vzít si věci osobní potřeby, osobní cennosti a osobní 
doklady před odchodem; vzít si věci nezbytné pro podnikání nebo výkon povolání, 
a to pouze jedenkrát v průběhu desetidenního vykázání a jen v přítomnosti policisty.  

Intervenční centrum
Pracoviště poskytující krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Poskytují 
individuální sociálněprávní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují 
interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. Jsou určena 
osobám, které jsou ohroženy domácím násilím a jsou v ochranném režimu „vykázání“, tzn. že 
násilná osoba byla ze společného bydliště vykázána nebo jí byl zakázán vstup. V intervenčním 
centru pracují koordinátor pro domácí násilí, psycholog, právník a sociální pracovník.  
 
Intervize
Supervizní setkání skupiny bez supervizora. Jedná se o metodu řešení obtížných, 
zpravidla pracovních problémů za vzájemné pomoci členů skupiny nebo přímo mezi 
kolegy na pracovišti.

Klient
Subjekt využívající sociální služby, přičemž může jít o jednotlivce, rodinu, skupinu nebo 
komunitu.
Přestože je v českém prostředí sociálních služeb více užíván tento výraz, legislativa pracuje 
s termínem „uživatel“. Jedním z důvodů může být spojitost klienta s představou závislosti 
a pasivity (viz klientelismus).

Klientelismus 
Sociální instituce postavená na vztahu mezi závislým klientem a jeho patronem. Pro 
klientský vztah je charakteristická nerovnost zúčastněných stran. Investicí patrona je 
obvykle ochrana klienta, klient pak svou loajalitou zvyšuje patronův vliv. Pozice patrona 
je založena na přístupu ke statkům a službám, které nejsou dostupné všem. To, že patron 
tyto statky a služby zprostředkovává svým klientům, posiluje jeho pozici. Jeho klienti 
se na něm stávají závislými, dobrovolně přijímají nerovnoprávný charakter vztahu, jsou 
povyšováni nad ty, kterým navázání klientského vztahu nebylo umožněno (v moderní 
společnosti přetrvává klientelismus např. ve formě protekcí a známostí).

Komunitní plánování
Způsob zajišťování dostupnosti (sociálních) služeb na úrovni místní komunity. Je 
založen na zapojování všech, kterých se řešené oblasti týkají, do dialogu a vyjednávání 
a je orientován na dosažení výsledku, jenž je podporován a přijat většinou účastníků. 
Díky této metodě lze plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům 
i potřebám jednotlivých občanů a skupinám občanů.
Plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí podle zákona o sociálních službách výsledek 
procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich 
uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Jeho obsahem je popis a analýza existujících 
zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje 
sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování 
plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.

Komunitní práce
Podle tradičního členění sociální práce je pojímána jako jedna z těchto tří základních 
metod sociální práce – sociální práce s jednotlivcem, sociální práce se skupinou, sociální 
práce s komunitou.
V české odborné literatuře je komunitní práce definována jako soubor postupů, jehož 
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cílem je mobilizace svépomoci občanů vyžadující spolupráci s představiteli samosprávy 
a další politické moci.
Jednoduše řečeno – komunitní práce spočívá v zapojování lidí do problémů, které mají 
vliv na život komunity, jejímiž jsou členy.

Koncepce
Souhrn pohledů na určitý jev; předběžný plán, návrh řešení/práce na určitém jevu. 
Obecná idea, která se dodržuje při určitých postupech.

Krizová intervence
Specializovaná pomoc osobám, které se ocitly v krizi. Nejde o psychoterapeutický zásah 
zaměřený pouze na postiženou osobu, ale o zásah na úrovni rodiny (popř. dalšího blízkého 
okolí), o zásah sociální, v adekvátních případech spojený s psychofarmakologickou 
intervencí.
Tato pomoc by měla být okamžitá, snadno dosažitelná, kontinuální. Měla by být zaměřena 
na dosažení minimálních cílů (dostat schopnosti klienta co nejdříve na jeho obvyklou  
úroveň), sloužit jako prevence zhoršení klientova stavu. 

Mediace
Vyjednávání s pomocí profesionála – mediátora – s cílem uzavření oboustranně přijatelné 
dohody. Mediátor je zaangažovaný na procesu jednání a na obsahu řešeného problému; 
ve vztahu k oběma stranám působí jako katalyzátor.
Výhodou mediace je dobrovolnost, rychlost, nízké finanční náklady, důvěrnost 
(mediátor účastníkům nestraní). Mediace je nejčastěji využívána při řešení partnerských 
a mezilidských konfliktů, při mimosoudním řešení občanských sporů.
Jde o jednu z alternativních forem práce s delikventními jedinci – ucelený proces 
mimosoudní formy řešení sporů; cílem je oboustranně přijatelná dohoda zúčastněných, 
tj. pachatele i poškozeného, bez dalšího trestu.

Metodika
Soubor pravidel, postupů; soubor nejvšeobecnějších, nejužívanějších postupů.

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích 
nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je jí 
vhodné bezprostředně poskytnout pomoc. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví 
několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout. V tomto 
případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Tuto dávku poskytuje obecní úřad 
obce s rozšířenou působností.

Mladí dospělí
Pro účely české legislativy jsou to ti, kteří v době spáchání trestného činu dovršili osmnáctý 
rok a nepřekročili dvacátý prvý rok svého věku.

Noclehárna
Forma azylového bydlení určená osobám bez přístřeší.
Kromě možnosti přenocování poskytuje klientům hygienické zázemí, některé noclehárny 
také stravu a ošacení. Je určena pouze k přespání, v ranních hodinách musí klienti 
noclehárnu opustit, avšak při některých noclehárnách jsou také denní centra nabízející 
klientům možnost zdržovat se zde přes den.
Zákon o sociálních službách definuje noclehárny jako ambulantní službu poskytovanou 
osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Obecním úřadem obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti 
označován obecní úřad, který vedle přenesené působnosti vykonává v rozsahu jemu 
svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném 
prováděcím právním předpisem.
Obce s rozšířenou působností určuje zvláštní zákon. Vykonávají např. působnost státní 
správy v oblasti sociálních služeb.

Osoba blízká
Podle občanského zákoníku  jde v kategorii osob blízkých o příbuzné v řadě přímé, 
sourozence, manžela a registrovaného partnera konkrétního jedince. Jiné osoby v poměru 
rodinném či obdobném se za navzájem blízké považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla 
jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. 
Podle trestního zákoníku a zákona o přestupcích se osobou blízkou rozumí příbuzný 
v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner. Jiné osoby 
v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen 
tehdy, kdyby újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu 
vlastní. 
V zákoně o důchodovém pojištění se za osoby blízké pro účely tohoto zákona považují 
manželé, příbuzní v řadě přímé, děti vlastní i osvojené, a pokud není stanoveno 
u konkrétního případu jinak, i dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů,  
sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů.

Osoba ohrožená
Zákon o ochraně svědků neposkytuje ochranu pouze svědkům, ale i jiným osobám, 
tj. osobám, které tento zákon považuje za osoby ohrožené nebo za osoby chráněné. 
Za ohroženou se považuje osoba, která podala nebo má podat svědeckou výpověď nebo 
vypovídala či má vypovídat jako obviněný anebo jinak pomáhala nebo má pomoci podle 
ustanovení trestního řádu k tomu, aby bylo dosaženo účelu trestního řízení.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Jde o specifické skupiny osob, kterým hrozí nebo se potýkají s hrozbou sociálního 
vyloučení. Nejčastěji jsou jako osoby ohrožené sociálním vyloučením uváděny tyto: 
– dlouhodobě nezaměstnané, 
– osoby se zdravotním a duševním postižením, 
– osoby pečující o dítě či další členy rodiny, kteří vyžadují péči, 
– mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí, 
– příslušníci romské komunity, 
– etnické menšiny, osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně migrantů, 
– osoby bez přístřeší, 
– osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody,
–  oběti trestné činnosti, domácího násilí a osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu 

s lidmi. 

Osoba násilná
V kontextu domácího násilí

Ostrakismus 
Vyloučení, vypovězení jedince z určité sociální skupiny. Také kampaň vedená za tímto 
účelem. Může být vyústěním negativního veřejného mínění.
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Paradigma - vzor, typ.
Pojem původně používaný ve filozofii vědy – vzor vědy v daném období; model, ze kterého 
vycházejí jednotlivé tradice vědeckého výzkumu. Ve společenských vědách  paradigma 
označuje model teoretického přístupu k výkladu společenské reality. Stejná skutečnost 
může být podle různého teoretického zaměření vyjádřena dvěma nebo více rozdílnými 
paradigmaty.

Penitenciární péče
Speciální péče o vězně ve vězeňství.

Poskytovatel sociálních služeb
Subjekt provozující státní nebo nestátní sociální služby.
Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených zákonem 
o sociálních službách územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další 
právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu.

Postpenitenciárné péče
Následná a systematická, převážně sociálněpedagogická péče pro osoby propuštěné 
z výkonu trestu nebo vykonávající alternativní tresty.

Prisonizace
Adaptace odsouzených (popř. obviněných) na pobyt ve věznici (popř. vazební věznici), 
adaptace na život vězeňské subkultury – tedy přijetí subkulturních norem a pravidel 
a s tím spojené opouštění vzorců chování většinové populace.
V zásadě jde o proces psychologické přeměny svobodného člověka ve vězně. Tento jev 
je spojen se skupinovou identitou my – věznění proti nim – věznitelům (nejen personál 
věznice, soudy, ale často celá společnost).

Probace (z lat. probatio = zkouška, vyzkoušení, důkaz)
Jedna z alternativních forem práce s delikventními jedinci; spojuje prvky sociální, 
psychologické a pedagogické pomoci a poradenství. 
Jde o uplatnění sankcí nespojených s odnětím svobody, kdy má odsouzený (obviněný) 
povinnost být v průběhu zkušební doby v kontaktu s probačním pracovníkem. Obsahem 
probačního dohledu je pomoc a kontrola.
Probační dohled lze uložit při podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, při 
podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, při podmíněném propuštění 
z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem. Je také možné uložit prvky probační činnosti 
– při podmíněném zastavení trestního stíhání, při podmíněném odsouzení a při trestu 
obecně prospěšných prací.
V praxi české trestní justice  se probační dohled ukládá obviněnému nebo odsouzenému, 
pokud státní zástupce  nebo soudce považuje za účelné sledovat po určitou dobu 
chování klienta a  uloží mu obvykle i  přiměřené omezení nebo povinnost (např. zdržet se 
her na hracích automatech, podrobit se léčbě závislosti na omamných a psychotropních 
látkách, které není ochranným léčením). Probační a mediační služba poté zajišťuje výkon 
dohledu a během zkušební doby jednak kontroluje vedení řádného života klienta, 
plnění uložených přiměřených povinností a omezení, ale poskytuje mu také nezbytnou 
pomoc při řešení otázek, na které klient svými silami nestačí, popř. poskytuje kontakty 
na organizace, které mohou klientovi pomoci (při hledání bydlení, zaměstnání apod.). 
Probační úředník motivuje klienta k řešení problémů souvisejících s trestnou činností 
(včetně náhrady škody a urovnání konfliktů s poškozeným), pomáhá klientovi vytvářet 
podmínky pro reintegraci do společnosti. Dohled probíhá zejména formou osobních 
konzultací pracovníka PMS s klientem.

Přenesená působnost
Pokud je orgánu obce svěřen výkon státní správy, pak toto vykonává orgán obce jako 
svou přenesenou působnost. Na plnění úkolů v přenesené působnosti obce obdrží ze 
státního rozpočtu příspěvek.
Přenesená působnost obce je vztažena na věci, které stanoví zvláštní zákony, a je buď 
v základním rozsahu vykonávána orgány obce (zde je území obce správním obvodem), 
nebo je v rozsahu pověřeného obecního úřadu vykonávána tímto úřadem, anebo je 
v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávána tímto úřadem.

Přirozené sociální prostředí
Sociální prostředí je souhrn všech sociálních (společenských) aspektů životního 
prostředí. V širším významu splývá s pojmem společnost, v užším významu je chápáno 
jako referenční skupina (rodina, pracovní kolektiv, specifické prostředí, jako např. věznice, 
nádraží apod., tedy prostředí, kde člověk žije nebo momentálně pobývá).  
Zákon o sociálních službách definuje přirozené sociální prostředí takto: „rodina a sociální 
vazby k osobám blízkým, tj. domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se 
kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální 
aktivity“. 

Recidiva
Návrat k předchozímu chování, často delikventnímu.
Bývá významným indikátorem v různých intervenčních programech. 

Samostatná působnost obce
Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Rozsah samostatné 
působnosti může být omezen zákonem.
Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů 
obce (zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102 zákona o obcích). Obci v samostatné 
působnosti  dále zákon o obcích ukládá ve svém územním obvodu pečovat v souladu 
s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování 
potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy 
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků České republiky
Je profesním sdružením, jehož cílem je celkový rozvoj agendy sociálního kurátora. 
Mezi jeho hlavní činnosti patří zajišťování každoroční odborné konference sociálních 
kurátorů, organizování nebo spoluorganizování pracovních setkání se spolupracujícími 
organizacemi, zajišťování nebo podílení se na odborném vzdělávání sociálních kurátorů, 
reprezentace zájmů a prezentace názorů sociálních kurátorů.

Služby sociální prevence
Tyto sociální služby napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 
ohroženy kvůli své krizové sociální situaci, životním návykům a způsobu života vedoucímu 
ke konfliktu se společností, kvůli sociálně znevýhodňujícímu prostředí, ve kterém žijí, 
a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.
Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením 
k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů.

Služby sociální péče 
Myšlenka sociální péče je postavena na altruismu a solidaritě, zahrnuje však i potřebu 
společnosti a státu adaptovat všechny skupiny obyvatel k životu v dané společnosti. 
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Je poskytována buď na žádost jednotlivců, nebo na základě rozhodnutí oprávněných 
institucí. 
Podle zákona o sociálních službách jsou službami sociální péče ty služby, které zabezpečují 
základní životní potřeby klienta a podporují tak jeho soběstačnost ztracenou s ohledem 
na zhoršený zdravotní stav. Základními životními potřebami je zde myšleno zajištění stravy, 
bydlení, základní hygieny, údržby domácnosti a kontaktu se společenským prostředím.
Např. pečovatelská služba, osobní asistence, asistenční služba, chráněné bydlení, respitní 
péče, stravování, raná péče.

Sociálně patologické jevy
Jevy vždy negativní pro jednotlivce a společnost (na rozdíl od sociálně deviantních jevů, 
které ohrožující/negativní pro jednotlivce a společnost být nemusí).
Nezdravé, abnormální a společensky nežádoucí jevy.

Sociální bydlení
Bydlení v bytě určeném klientům, kteří nemají jinou možnost bydlení a zároveň 
nepotřebují jinou pomoc. Obvykle jsou sociální byty situovány v běžné zástavbě a jejich 
nájemné je dotováno poskytovatelem této sociální služby.

Sociální deviace
Způsob jednání, které není v souladu s jakoukoliv společenskou normou přijatou 
většinovou společností, tzn. ne vždy takové jednání může být právně nebo morálně 
sankcionováno (sociální deviaci tedy neztotožňujeme s kriminalitou, ta je formou sociálně 
deviantního chování).
Deviace (z lat. deviatio = odchylka, úchylka) – jakákoliv odchylka od normálního stavu, 
od normální funkce vyskytující se v přírodě nebo společnosti. Jde tedy o jev hodnotově 
a emocionálně neutrální (na rozdíl od sociálně patologického jevu, tedy jevu ohrožujícího), 
zcela běžně se vyskytující. Avšak v reálu převládá negativní pojetí deviace.

Sociální intervence
Odborný zásah (někdy užíván termín „terapie“) zaměřený na jednotlivce, rodinu, skupinu 
nebo komunitu.
V širším pojetí jde o všechny činnosti, které sociální pracovník vykonává ve prospěch 
klienta. 

Sociální komunikace 
Součást/aspekt sociálního styku založená na výměně informací mezi partnery; je vnímána 
jako typ sociální interakce (procesu ovlivňování). Prostřednictvím sociální komunikace 
sdělujeme také představy, postoje a emocionální zážitky.
Lze ji rozlišovat  z hlediska povahy vztahu mezi jejími účastníky (interpersonální k., masová 
k.), z hlediska prostředků, které jsou při komunikaci používány (verbální k., neverbální k.).

Sociální kurátor
Odborný pracovník státní sociální pomoci v České republice.
Poskytuje kontinuální poradenskou a socioterapeutickou službu a pomoc při překonání 
nepříznivých sociálních situací těmto skupinám občanů (přičemž se jedná o osoby 
zletilé):
– propuštěným z výkonu vazby a trestu odnětí svobody, 
– proti nimž je vedeno trestní stíhání,
–  propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo 

z pěstounské péče po dosažení zletilosti, 
– žijícím nedůstojným způsobem života,
–  závislým na alkoholu a jiných drogách a osobám propuštěným po ukončení léčby 

chorobných závislostí,
– jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Sociální patologie
Zabývá se zákonitostmi takových projevů chování, které společnost hodnotí jako 
nežádoucí, protože narušují její normy (právní, morální, sociální). Zabývá se analýzou 
zdrojů a příčin konkrétních sociálně patologických jevů; stanovuje preventivní 
a napravující postupy.
Lze jí označit jedno odvětví sociologie; v současnosti je někdy nahrazována termínem 
sociální deviace nebo sociální dezorganizace. Od sociální deviace se ale sociální patologie 
významově liší – sociálně patologické jevy jsou pro společnost nebo jedince vždy 
negativní na rozdíl od sociálně deviantních jevů. 

Sociální politika
Lze ji definovat jako soustavné, cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů o změnu 
nebo udržení a fungování státního, samosprávného, popř. nestátního sociálního systému. 
Přičemž sociální systémy jsou uspořádané systémy lidí (prvky systému) a vztahy mezi 
nimi. Tyto systémy jsou formalizované (např. podniky, úřady, spolky, sdružení, asociace) 
a neformalizované (např. obyvatelé domu, skupina osob se stejným zájmem, lobbisté, 
účastníci demonstrace nebo stávky).
Objektem sociální politiky je ten, ke komu sociální politika směřuje a kdo z ní má prospěch 
(objekt sociální politiky je zpravidla definován určitým znakem – mírou chudoby, věkem, 
zdravotním stavem).
Předmětem sociální politiky je uznaná potřeba objektu, kterou chce subjekt svou sociální 
politikou uspokojit. Předmět sociální politiky je to, co se má zachovat, uspokojit nebo 
změnit (podmínky práce a života, události v lidském životě).

Sociální poradenství
Zákon o sociálních službách definuje sociální poradenství jako základní činnost při 
poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy 
povinni tuto činnost zajistit.

Sociální poradenství odborné
Je zaměřeno na potřeby jednotlivých cílových skupin v občanských poradnách, 
manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje 
též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. 
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Podle zákona o sociálních službách zahrnuje tyto základní činnosti: (1) zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, (2) sociálněterapeutické činnosti, (3) pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální poradenství základní
Oblast sociálního poradenství poskytující fyzickým osobám potřebné informace 
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Sociální práce 
Oblast praktické činnosti i společenskovědní disciplína zabývající se odhalováním, 
vysvětlováním a nápravou sociálních problémů (např. chudoby, diskriminace určitých 
skupin osob, nezaměstnanosti, delikvence mládeže atp.). Opírá se o společenskou 
solidaritu a ideu naplňování individuálního lidského potenciálu.
Základními metodami sociální práce jsou metody individuální, skupinové a komunitní.
Institucionální základnu sociální práce tvoří organizace poskytující sociální služby. 
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Sociální pracovník
Pomáhá jednotlivcům, rodinám, skupinám a komunitám dosáhnout způsobilosti 
k sociálnímu uplatnění nebo ji získat zpět; zároveň napomáhá k vytváření příznivých 
společenských podmínek právě pro uplatnění těchto osob; podporuje u klientů co 
nejdůstojnější způsob života.
Sociální pracovník podle zákona o sociálních službách vykonává sociální šetření, 
zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálněprávních problémů v zařízeních 
poskytujících služby sociální péče, sociálněprávní poradenství, analytickou, metodickou 
a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby 
sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství 
a sociální rehabilitace.
Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle platné legislativy.

Sociální prevence
Ve vztahu k sociální práci je prevence souhrnem opatření, jejichž cílem je předcházet 
sociálnímu selhání, zejména takovému, které ohrožuje základní hodnoty společnosti 
(kriminalita, toxikomanie, prostituce, násilí, xenofobie, rasismus atp.).
Z hlediska zákona o sociálních službách jde o činnost, jejímž cílem je zabránit sociálnímu 
vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob 
života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv 
a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. A takovou činností zároveň chránit 
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Sociální situace nepříznivá
Oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, 
pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností 
jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto 
řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Sociální služba
Systém placené i neplacené pomoci poskytované „sociálně potřebným“. Tyto systémy 
jsou zajišťovány státem a jinými institucemi. „Sociální potřebnost“ je relativní pojem 
závislý na aktuálním stavu společnosti, její definici toho, co je potřebné,  a její schopnosti 
a ochotě toto poskytovat svým členům. Pojem sociální služba často splývá s pojmy 
sociální péče nebo sociální práce.  
Podle zákona o sociálních službách se jedná o činnost nebo soubor činností podle tohoto 
zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení.
Sociální služby podle zákona o sociálních službách zahrnují (1) sociální poradenství, (2) 
služby sociální péče a (3) služby sociální prevence.

Sociální šetření
Sociální šetření provádí sociální pracovník u klientů, kteří např. pobírají sociální dávku, 
v případě úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí, která vždy předchází rozvodu, při 
pěstounské péči, adopci, při žádosti o umístění do ústavu sociální péče apod.
Sociálním šetřením se obvykle zjišťuje, v jakých podmínkách klient žije – kategorie bytu, 
velikost bytu, kolik lidí žije v bytě, jaké jsou hygienické návyky, zdravotní stav, psychický 
stav (komunikace klienta, orientace), soběstačnost, vzdělání, kontakty s příbuznými aj.
Někdy je používáno jako synonymum návštěvy sociálního pracovníka v domácnosti 
klienta. Toto ale může být problematizováno – „šetření“ evokuje prvky pouze kontroly 
(ne pomoci).

Sociální terapie 
Intervence podporující klientovy významné blízké osoby. Vychází z teze, že problémy 
člověk zvládá díky formální a neformální pomoci jiných osob. O osobách a jiných zdrojích 
neformální pomoci by měl být sociální pracovník informován a podle situace s nimi 
pracovat („pomáhat pomáhajícím“).
Způsob „sociálního léčení“.

Společnost sociálních pracovníků České republiky
Je dobrovolnou odbornou organizací sdružující členy, kteří se aktivně podílejí na rozvoji 
sociální práce a zvyšování odborné úrovně sociální práce v praxi.
Podporuje všestranný rozvoj oboru sociální práce, podílí se na rychlém rozšiřování 
nových poznatků a zkušeností z oblasti sociální práce získaných v ČR i v zahraničí, 
poskytuje svým členům odbornou poradenskou činnost, podílí se na dalším vzdělávání 
sociálních pracovníků, pořádá odborné konference (i s mezinárodní účastí), pracovní 
dny a semináře ke konkrétním zajímavým tématům, vyjadřuje se ke koncepcím zákonů 
a návrhům právních předpisů dotýkajících se sociální oblasti.

Standardy kvality sociálních služeb
Soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování 
sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb 
a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a fyzickými osobami.

Státní správa
– viz veřejná správa.

Strategické plánování
Proces, jehož cílem je vyjasnění dlouhodobých záměrů (organizace) a upřesnění vstupů 
a výstupů v daném časovém harmonogramu. Výstupem je dokument – strategický plán 
– obsahující formulaci střednědobých a dlouhodobých cílů, analýza silných a slabých 
stránek (SWOT analýza), formulace dílčích cílů, označení odpovědných osob a termínů.

Stigmatizace
Stigma z řec. στίγμα = znamení, znak.
Jde o specificky předsudečné vnímání osob nebo skupin osob, kterým jsou pak 
připisovány různé negativní vlastnosti, negativní nálepky. Stigmatizace zjednodušeně 
znamená negativní hodnocení určitých osob nebo skupin osob. Např. všichni Romové 
kradou, všichni narkomani mají žloutenku a AIDS apod.

Streetwork
Slovo převzaté z angličtiny, ve volném překladu znamená práci na ulici. Jako streetwork 
však nelze označovat jakoukoliv práci na ulici, neboť jde o vymezenou metodu sociální 
práce, kterou vykonávají specificky zaměření sociální pracovníci.
Jde o vyhledávací mobilní terénní sociální práci disponující nízkoprahovou nabídkou 
sociální pomoci uživatelům drog a osobám žijícím rizikovým způsobem života, kdy se 
předpokládá, že tyto osoby sociální pomoc potřebují, ale zatím ji nevyhledaly.
Podstatným prvkem streetworku je, že potenciální klienti jsou vyhledáváni a oslovováni 
ve svém přirozeném prostředí (ulice, hřiště, garáže, kluby, bary, herny, diskotéky, 
restaurace, squaty atp.).

Supervize
Celoživotní forma učení zaměřená na osobnostní a profesionální rozvoj supervidovaných 
(tedy příjemců/účastníků supervize). Důraz je kladen aktivizaci vlastního potenciálu 
v bezpečném prostředí.
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Spolupráce mezi supervidovanými a supervizorem má vést k hledání a nalezení řešení 
v atmosféře důvěry, k rozvíjení sebereflexe.
Může být individuální (supervizor a jeden supervidovaný) nebo skupinová.

Syndrom  vyhoření (burnout syndrome)
Stav psychického, někdy i celkového tělesného vyčerpání, doprovázený často pocity 
beznaděje, zmaru, nesmysluplnosti povolání i zlosti vůči klientům. Je to soubor 
uvedených příznaků vyskytujících se u pracovníků pomáhajících profesí a vznikajících 
důsledkem nezvládnuté dlouhodobé pracovní zátěže. Obecnou příčinou syndromu 
vyhoření jsou nároky na pracovníka kladené intenzivním kontaktem s klienty, uživateli 
služeb.

Terénní sociální práce
V kontextu zákona o sociálních službách je realizována prostřednictvím terénních forem 
sociálních služeb. 
Typické je, že je vykonávána v přirozeném sociálním prostředí klientů. V obecné rovině 
směřuje k těmto cílům: sociální prevence, sociální začlenění, poskytování informací.

Trvalý pobyt
Místo, kde má občan stálé bydliště (rodinu, popř. práci).
V ČR musí být občan hlášen k trvalému pobytu, a to na jednom místě. Na základě přihlášení 
se k trvalému pobytu je občanovi určen příslušný obecní (krajský) úřad.

Uživatel sociálních služeb
Fyzická nebo právnická osoba mající zvláštní potřeby, na které právě sociální služby reagují.

Veřejná správa
Správa veřejných záležitostí, která má dva systémy:
1.  státní správa – státní moc, kterou představují nejvyšší orgány, a to vláda, ministerstva 

a další celostátní úřady. Další orgány pro výkon své moci má státní správa v územích 
– Praha, kraje, okresní orgány (úřady práce, soudy a státní zastupitelství, okresní 
ředitelství policie) a obce s přenesenou působností v oblasti výkonu státní správy;

2.  samospráva – veřejnoprávní korporace územní samosprávy (obce a vyšší územní 
správní celky, tzv. kraje).

  
Výchova ochranná
Podle zákona č. 218/2003 Sb. tzv. ochranné opatření uplatňované v rámci 
trestněprávního soudního řízení vykonávané ve výchovných ústavech pro děti a mládež.
Je ukládána:
–  dětem starším 12 let a mladším 15 let, jež spáchají čin, za který by byl dospělému 
uložen trest výjimečný,
– dětem mladším 15 let, které porušily zákon,
– mladistvým starším 15 let a mladším 18 let, žijícím v nevhodném prostředí.

Výchova ústavní
Opatření schválené a nařízené soudem nejčastěji na základě návrhu orgánu sociálně-
právní ochrany dětí (návrh může podat i osoba odpovědná za výchovu).
Je ukládána v případě, kdy rodina není schopna nebo ochotna náležitě pečovat o dítě 
a jeho výchovu není možné zajistit jiným způsobem.

Zřizovatel sociálních služeb
Úřady státní správy a samosprávy, neziskové organizace a jiné subjekty, které sociální 
služby financují, popř. kontrolují jejich činnost a jmenují jejich vedoucí.
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Zákony ve znění pozdějších předpisů:

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 40/1964 Sb.,  občanský zákoník
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím 
násilím
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1  Terapie jako nástroj pomoci sociálního kurátora
Příloha se věnuje terapeutickému přístupu k řešení problematiky bezdomovectví (ale 
tuto metodu lze využívat i při práci s ostatními skupinami sociálního kurátora) a jeho 
využití v práci sociálního kurátora. Metody sociální práce využívají terapii již v samotném 
rozhovoru v případové práci. Individuální přístup je jedna z možností, jak terapeuticky 
na klienta působit. Vezmeme-li však v úvahu, že osoba bez přístřeší ve většině případů není 
schopna zadat přesnou zakázku pro spolupráci (nedostatečná orientace v problémech, 
které nedokáže řešit), je zapotřebí, aby terapeut – sociální kurátor opakovaně analyticky 
postupoval v průběhu několika sezení až do chvíle, kdy dokáže zjistit skutečné potřeby 
klienta (jedná se o složitou etapu spolupráce).

Sociální práce71 jako terapeutická pomoc72

Cílem je zabezpečit jednotlivcům, skupinám i komunitám psychosociální pohodu.

Prostředkem je podpora a usnadňování jejich rozvoje. Důraz je kladen na komunikaci 
ve vztahu.  Komunikace je považována za prostředek, kterým lidé mohou získat více 
kontroly nad svými pocity a způsobem života. (Příkladem tohoto pojetí sociální práce je 
Rogersova humanistická koncepce.)

Potřebnou profesní výbavou jsou psychologické znalosti a terapeutický výcvik.73

Možnosti individuální socioterapie

Využití individuální socioterapie je zřejmě daleko rozšířenější s ohledem na prostorové 
podmínky, ve kterých sociální kurátor často působí. Terapeutické programy mohou být 
koncipovány do tří základních modulů. 

• Nácvik sociální komunikace
• Rozvoj sociální komunikace
• Působení na názorové postoje 

Individuální socioterapie má tak méně možností oproti skupinové, protože některé 
činnosti vyžadují interakci dalších členů. V určitém ohledu je tak omezena o skupinovou 
dynamiku. Tento fakt by ovšem neměl být překážkou v jejím používání v praxi. Určité 
experimentování a velké možnosti využití socioterapie mohou sociálního kurátora 
stimulovat i k jeho dalšímu profesnímu rozvoji (prostor pro kreativitu a odborný rozvoj 
prostřednictvím vzdělávání). 

71 Česká sociální práce stále hledá svou identitu, své zařazení. V současné době se hovoří a diskutuje o třech 
pojetích sociální práce (Tři paradigmatická pojetí sociální práce). Podle Payneho se liší jak svými filozofickými 
východisky, tak praktickými konsekvencemi (důsledky, následky).
• Sociální práce jako reforma společenského prostředí.
•Sociální práce jako sociálně-právní pomoc (poradenské paradigma sociální práce).
•Sociální práce jako terapeutická pomoc.

72  Pro účely této přílohy se budeme věnovat pouze paradigmatu terapeutické pomoci v sociální práci.
73 Baštecká, 2001
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Obrázek č. 6 – individuální socioterapie

 

Možnosti skupinové socioterapie

Tato forma bezpodmínečně vyžaduje dostatečné prostorové podmínky. Přípravu 
prostředí, ve kterém se má realizovat, nelze podcenit, neboť pedagogizace prostředí je 
jedním z jejích základních nástrojů. Na rozdíl od individuální formy musí socioterapeut 
(myšleno sociální kurátor) věnovat zvýšenou pozornost prezentaci programů, protože 
musí upoutat zájem více klientů současně. Oba způsoby (individuální a skupinový) by 
měly mít dopředu stanovený čas a frekvenci pro jednotlivá sezení. Výhoda individuální 
formy spočívá ve větší flexibilitě případných změn. Socioterapeut musí dopředu počítat 
s případnou změnou v programech, protože sám je nucen někdy řešit neodkladné 
záležitosti nebo se účastnit neodkladných jednání či profesních akcí. Skupinová terapie 
zase přináší výhodu ve větší podnětnosti ze strany vícečlenné skupiny. 

Výhody skupinové práce:

• Na jednotlivce není soustředěna veškerá pozornost socioterapeuta.
•  Aktivní názory, postoje nebo schopnosti mohou pozitivně stimulovat jednotlivce 

k zapojení, ale na druhou stranu i k pasivnějšímu přístupu. 
• Pro méně aktivního jedince může být celkový součet skupinové dynamiky povzbuzující.
• Kolektiv může v jednotlivci vzbudit aktivitu.         
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Obrázek č. 7 – skupinová socioterapie
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Popis jednotlivých částí skupinové socioterapie
Socioterapie probíhá v určitém časovém období, prostorovém zázemí, metodickém 
zajištění, s vytyčenými pravidly, stanovenými cíli a s jasným vymezením vztahů mezi 
terapeutem a klientem. 

Jednotlivé fragmenty terapeutického procesu:
Výběr a nábor účastníků terapie. Výběr zájemců o terapii je základní část, která 
ovlivňuje budoucí úspěch či neúspěch celé terapie. Při výběru terapeut nemůže spoléhat 
na osvědčené propagační metody (např. propagační materiály, jako jsou nejrůznější 
letáčky, materiály, které popisují programy, význam a efektivitu socioterapeutických 
sezení atd.). Na rozdíl od klasických psychoterapeutických pacientů, kteří před vstupem 
do programu jsou většinou již motivovaní, OBP ve většině případů tento způsob 
pomoci sami od sebe nevyhledávají, protože často nerozumí jeho významu, nezřídka 
u nich panují obavy z dopadu terapie na odhalení jejich chyb či dalších neoprávněných 
předsudků. Socioterapeutův výběr ovlivňují i nastavená kritéria. Pokud se bude jednat 
o uzavřenou skupinu, tak efektivnější výběr je prostřednictvím individuálních pohovorů 
s vytypovanými potenciálními uchazeči. V případě otevřené skupiny, kam mohou 
účastníci postupně přicházet a odcházet, je efektivnější plošný nábor prostřednictvím 
přednášek. Oba dva způsoby mají opět své přednosti, ale i nedostatky.  

Prostředí. Příprava prostoru nekončí pouze ve vyčlenění určité místnosti pro výkon 
socioterapie. Úprava prostředí je záležitostí vývoje v návaznosti na její realizaci. Změna 
je především ve věcné stránce (vybavení), protože prostorová je většinou daná. Klient 
musí vnímat prostředí pozitivně (úroveň vybavení, teplota, pachové vjemy a zvukové 
podmínky).

Zázemí a vztahová souvislost. Tím je myšleno především vztahové zázemí. Klient by 
měl získat nejenom pocit přátelského přijetí ze strany socioterapeuta, ale i ze strany 
dalších zúčastněných osob (v případě, že se jedná o skupinovou formu). Opět jde 
o vývoj určitého procesu. Zázemí pochopitelně nelze vytvořit okamžitě, protože je přímo 
podmíněné dalším faktorům, jakými jsou motivovanost, zájem o spolupráci tohoto 
druhu, ochota navazovat a prohlubovat vztahy s ostatními účastníky atd. Kvalita vztahů je 
ve své podstatě zásadní entitou této metody. Socioterapeut musí být připraven na různé 
varianty vztahového vývoje. Nefungující nebo disharmonické vztahy ve skupině mohou 
být rovněž využity v rámci socioterapeutických programů. 

Program.  Na přípravu je to nejnáročnější část socioterapie. Socioterapeut bez 
předešlých zkušeností musí tvořit jednotlivé pilotní moduly s vědomím, že je bude muset 
upravovat, rozšiřovat nebo rušit. Jejich využití je podmíněné zájmem ze strany klientů. 
Programy musejí být pro klienty atraktivní. Atraktivitu lze získat různými kombinacemi 
nácviku sociálních dovedností, vzdělávacích programů a kulturních aktivit (například 
využití audiovizuální techniky, besedy s pozvanými hosty atd.). Opět se jedná o proces.         
K úspěšným programům se dá po určité době vracet. 

Průběh sezení
•  Příchod klientů a jejich umístění v socioterapeutickém prostředí (příprava občerstvení).
•  Zahájení, uvítání klientů, seznámení s programem, časovou dotací jednotlivých bodů 

programu, pravidly a časy přestávek.

• Realizace samotného programu. Program lze rozdělit do dvou částí:
1) Aktivní část (diskusní fóra, výcvik v psychosociálních dovednostech, psychosociální 
trénink, psychohry, videotrénink interakcí, setkání se zajímavou osobností při 
besedách atd.).
2) Pasivní část (projekce dokumentárních a vzdělávacích pořadů, filmová projekce).

• Shrnutí programu a vyzdvižení nosné myšlenky, kterou by si klienti měli odnášet ze sezení. 
 
Pravidla. Pravidla plní několik funkcí najednou. V první řadě nastavují úroveň a stupeň 
dosažitelnosti pro skupiny osob bez přístřeší podle schopností. Za další mají výchovný 
efekt. Je nezbytné, aby pravidla byla dodržována jak ze strany klientů, tak především 
ze strany socioterapeutů. Oboustranné nedodržení pravidel by mělo být předmětem 
otevřeného dialogu s vyvozením závěrů. V neposlední řadě působí pravidla jako určitý 
ochranný prvek před nežádoucím chováním.  

Příklady pravidel:
• Právo na vyjádření názoru.
• Právo na diskusi o tvorbě programů, případně jejich změn.
• Právo podílet se na tvorbě pravidel.
•  Dodržování pravidelnosti programů a jejich struktury, na které se sociální kurátor 

dohodl s klienty.
• Nevyvolávat konflikty.
• Zákaz donášení a konzumace alkoholu.
• Zákaz vstupu pod vlivem návykových látek. 
• Zákaz kouření v jiných prostorách než k tomu určených aj.

Sankce. Tento nástroj musí být zjevný a srozumitelný. Z výchovného hlediska by všichni 
účastníci socioterapie měli mít možnost vyjádřit se ke způsobům uplatňování sankcí. 
Základní pravidlo: sankce by měly být uplatňovány vůči všem bez rozdílů. 
Příklady sankcí:
•  distanc v případě opilosti, fyzického napadení, neadekvátního chování (krádež, hrubé 

verbální útoky),
•  vyloučení klienta z programu do vedlejší místnosti v případě, že opakovaně narušuje 

jeho průběh.

Zpětná vazba. Zde platí podobně jako při určování kritérií úspěšnosti v jiných oblastech 
pomoci osoby bez přístřeší, že převážná část zpětné vazby je spíše výsledkem analýzy 
socioterapeuta než podnětnými postřehy ze strany účastníků (přesto není vyloučeno, že 
sociální kurátor může dostat zpětnou vazbu od klienta různou formou).74

e-mail č. 1
Dobrý večer Pavle.
Jen jsem chtěl reagovat na Váš dnešní klub. Já samozřejmě neuznávám jakoukoli drogu, 
ale poslechněte si mně. Strach z toho že nenajdu svůj spacák, nebo že je mokrý, strach 
z toho, že do mně ve dvě hodiny v noci, začnou kopat policajti, nadávat mi a nešetří přitom 
ranami obuškem, přál bych Vám vidět má záda, tento měsíc jsem měl tu čest dvakrát, strach 
z toho co mi v noci zase čeká, stupidní otázky, tipu „Co tu děláš ty hajzle?“ Mám spousty 

74 Zpětná vazba prostřednictvím e-mailu klienta na socioterapeutické programy. 
Pozn.: Text je autentický bez jazykové korekce.
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chutí odpovědět spím vole. Jenže to by bylo daleko horší. Mají právo mě zadržet až na 48 
hodin. A poznamenávám bez nároku napít se nebo dostat jídlo. Vám se to mluví, Vy se 
jen přesvědčíte, že Anežka a Bětuška v postýlce spokojeně vrní, vykoupete se a přitulíte se 
ke manželce a nemusíte mít strach, že do vás v noci někdo bude kopat. Mne chrání celkem to, 
že jsem netrestaný a zatím i nehledaný, takže po pár kopancích dostanu jen pokutu 1 000Kč, 
kterou stejně nezaplatím, nemám z čeho. Vyřadili mě z evidence ÚP. A jestlipak víte proč. 
Protože ten kurz začínal ráno v 7.00 a končil ve 14.00. Katastrofa, kde jsem se mohl vykoupat, 
vyměnit si prádlo. Já si nestěžuji, ale vrchol všeho bylo, že mi paní kolegyně, která seděla vedle 
mně, řekla umyj se, smrdíš, takhle tě žádná holka nebude chtít. Někdy mám vážně pocit, že 
by bylo nejlepší hopsnout z Nuseláku, teť nám ty potvory namontovaly zábrany. Pavle nechci 
se vymlouvat, Ty víš dobře komu ta flaška u počítače patřila, proč jsi jim to neřekl? Když se 
krapet napiji ztrácím zábrany a abych tak řekl usnu a vcelku vzato je mi všechno fuk. Vyděl 
jsi mě někdy kouřit, silně pochybuji, když totiž nemám trochu toho chlastu tak si před spaním 
zapálím, trochu se mi zamotá hlava a začne mi být všechno jedno. Pavle Trpajzlík z Marsu, 
tedy pan Kmak, hlasoval pro odpočinkový film, jako já, on spí také venku, mi si těch těžkých 
soc. problémů užíváme v praxi, kdežto Vi se na ně jen díváte. Co bude dnes v noci? Nebude 
pršet, už je pozdě, mám tam ještě spacák? Dostanu dnes zase obuškem? To je všechno co 
jde kolem Vás. Proč jsem přišel on byt? Jestli Vás to zajímá rád Vám to řeknu. Jediný kdo mi 
zatím vyslechl, i když možná nepochopil, byla Erika (pzn. studentka na praxi). Vážně si nechci 
stěžovat, vím co děláte a také vím, že to není jednoduché, díky, že jste. Ale pokuste se pochopit 
proč chlastáme. Vážně nejhorší jsou Vánoce. Ale to nikdo z Vás co mají rodinu nepochopí. Tak 
bezva , vylil jsem si své srdéčko, i když vím, že jsem Vás nepřesvědčil, ale o to mi ani nešlo, jen 
jsem chtěl trochu objasnit proč. Vlastně je to ode mně zbabělost, protože v tomto případě mi 
nemůžete oponovat, nebo přesvědčovat. Tady to vidíte jsem zbabělec.
Doufám, že jste vydržel číst až sem. Na shledanou, pozdravujte rodinku.
Bezdomovec, bez osobních práv Luděk 

e-mail č. 2
Dobrý den Pavle. Film to nebyl špatný až na to, že se producenti snaží do vlastně bojové 
situace zanést něco romantiky, těžko to koresponduje se záběry, kdy se doslova hrabou 
ve vnitřnostech raněného vojáka, Arhajm byl debakl Americké armády. A když už, tak se ten 
saniťák měl s tou sestřičkou potkat, aby to dopadlo dobře. Stejně Vám za ten film děkuji, je 
to o něčem, i když je tam násilí, ale je to historie. Já nemám rád nic neříkající filmy, akční, 
nevím proč se jím tak říká, jsou to blbosti. Byl bych hrozně rád, kdyby se Vám podařilo sehnat 
autentické záběry, třeba týdeníky, nemusí to být zrovna o válce, trocha nostalgie. Naschle 
zdraví L a to Š+B+A+P. Hezkou sobotu a neděli. PS:.Asi stárnu.

e-mail č. 3 
Zdravím celou Karolínu. V pracovní náplni máme poslat emik, a komu jinému bych psal než 
Vám. To neznamená, že na Vás nemyslím. Mrzí mi že dnes nestihnu klubík. Prostě nemohu mít 
všechno. Ahoj Luděk

Je žádoucí, aby sociální kurátor zároveň měl možnost pracovat s účastníkem, nebo 
i posléze absolventem programu, v návazné sociálněvýchovné spolupráci. Pro ideální 
zhodnocení dosažených cílů ve změně uvažování a chování je potřebné pokračovat 
v interakcích s klientem v delším časovém horizontu při další spolupráci. Vyhodnocování 
získané zpětné vazby je vhodné provádět po každém sezení v průběhu celého kurzu. 

Poznatky. Socioterapie pro práci s osobou bez přístřeší je založena svou podstatou 

na neustálém vývoji metod, forem a obsahů jednotlivých socioterapeutických programů. 
To znamená, že pro smysluplné a úspěšné socioterapeutické působení je zapotřebí 
neustále rozšiřovat, měnit a inovovat. K tomu je nezbytné průběžné vyhodnocování 
poznatků o atraktivitě, uchopitelnosti a celkové přijatelnosti nabídek programu pro 
účastníky. Metody pro získávání poznatků jsou především pozorování a ústní dotazování 
se účastníků v průběhu programu. Písemná forma dotazů nebo brainstorming se v praxi 
zatím neosvědčily.

Výstupy. Těmi je myšlena především publikační činnost, která by měla být neoddělitelnou 
součástí samotné socioterapie. Osoba bez přístřeší, odborná, ale i laická veřejnost by měla 
mít možnost seznamovat se s významem, dopady a způsoby socioterapie. Lze očekávat, 
že socioterapie bude hrát čím dál významnější roli v odborné pomoci lidem ohroženým 
sociálním vyloučením. Při práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší je zapotřebí překonat 
různé obtíže, předsudky a neznalosti, které brání tomuto způsobu pomoci najít své pevné 
místo a uplatnění v metodách výchovně-sociální práce. Je zřejmé, že socioterapie má 
svoji budoucnost i v učebních osnovách středních, vyšších odborných a vysokoškolských 
oborů zaměřených na výchovnou, sociální a psychologickou pomoc.  

Pojednání o praktické realizaci socioterapie na pracovišti sociálního 
kurátora 

Často dochází k tomu, že těžiště pozitivní emoční spokojenosti u osob bez přístřeší je jinde, 
než jsou záměry a cíle socioterapeutických programů. Neznamená to, že by programy 
musely být nutně nevhodně nastavené. Průběžná restrukturalizace programů během 
terapeutického cyklu je žádoucí více nežli striktní dodržování předem naplánovaných 
postupů. Je vhodné, aby sociální kurátor byl otevřený vůči zájmu ze strany klientů, který 
nemusí vycházet z předem naplánovaných programů. 

Výběr jednotlivých oblastí socioterapeutických programů75 

Oblast přijetí minulosti
Výcvik procesů emoční regulace se zaměřuje na vybavování vzpomínek, které stále 
nějakým způsobem negativně ovlivňují osoby bez přístřeší v hodnocení svého současného 
stavu. Dále se zaměřuje na argumentační vizualizaci sociální podpory, podporu podnětů 
k pomáhání druhým, vysvětlování přirozených rozdílů ve schopnostech, které jedince 
stratifikují ve společenské struktuře. 
Působení ST na klientovo hodnocení minulosti, která ho ve vzpomínkách provází 
a negativně ovlivňuje, by mělo záměrně učit klienta smíření, odpuštění, a tím neutralizování 
bolestivých zkušeností. V ideálním případě lze některé z nich vyzdvihnout a snažit se je 
klientovi nabídnout jako motivaci pro překonávání budoucích obtížných situací. Tento 
proces vyžaduje dlouhodobé socioterapeutické působení a přípravu. 

Oblast sebejistoty
K dalším fragmentům narušujícím sociální adaptabilitu patří zdeformovaná sebejistota, 
která byla ovlivněná jak sociálním učením v průběhu rané socializace, tak v mezních 

75Pro konkrétní představu stručně popíšeme charakteristiku jednotlivých programů vycházejících z popisu 
Zbyňka Vybírala (2005).
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situacích dalšího vývoje.
Smyslem programu je ovlivňování tvorby systému kontroly, který upravuje emoce podle 
situace a sociálních pravidel.

Oblast sebeúcty
Otázky účinného hodnocení svého „já“ jsou u osob bez přístřeší základní překážkou, 
neboť postupným deformováním osobnosti vlivem životních útrap a nezdarů dochází 
až k absurdním stavům. V socioterapeutických programech se na tuto komponentu 
můžeme zaměřovat především v působení na přechodné stavy. Těžko lze aspirovat 
na vrozenou charakteristiku rysové sebeúcty, když například vykazuje přehnaně vysoké 
sebehodnocení, nebo naopak chorobně nízké. Obě dvě polohy jsou kontraproduktivní 
pro socioterapeutické působení a další zapojení osoby bez přístřeší do běžného života. 
Charakteristickým znakem v chování osoby bez přístřeší je absence pozitivní nálady. 
Když pomineme kvazipozitivní náladu způsobenou třeba požitím alkoholu, osvědčilo 
se v praxi, že pozitivní nálada vytvořená v sociálním prostředí terapeutického působení 
ovlivňuje stavovou sebeúctu. Jak vytvořit pozitivní náladu u lidí, kteří zažívají permanentně 
neúspěchy svého života? V první řadě se nabízí odpověď: vytvořit pocitově příjemné 
zázemí pro realizaci programů a zadruhé: vytvořit příjemnou atmosféru doplněnou 
o cílené podporování pozitivních vlastností a schopností každého člena skupiny. 
I přesto, že tento přístup může působit uměle a násilně, efekt v praxi je až překvapivý. 
Pokud mají členové skupiny vůči socioteraputovi důvěru, a on jim projevuje úctu, je 
od socioterapeuta pozitivní zpětná vazba přejímaná důvěryhodně. To se přirozeně odráží 
ve větší výkonnosti a ve stavové sebeúctě. Jedná se o jakýsi efekt vyprahlé země, kterou 
lze postupně proměňovat intenzivním zavlažováním. Přesto je nutné vnímat v kontextu 
rozdíl mezi rysovou a stavovou sebeúctou, který může být propastný i přesto, že cíleně 
působíme na změnu stavové sebeúcty. Nepřiměřené sebehodnocení se přímo odráží 
v příčinách sociálního nepřizpůsobení.
Oblast vztahů na pracovišti
Působení na rozvoj emoční inteligence napomáhá umění sdílet kompetence ve skupině, 
a tím podporovat výkon skupiny. Socioterapeutická skupina je tak předobrazem pracovní 
skupiny v zaměstnaneckém poměru. Při těchto programech si členové mohou vyzkoušet 
rozdílné pozice s odpovídajícími kompetencemi. Přestože se jedná o příležitost vyzkoušet 
si kompetence a s tím spojené emoce vedoucí pozice pouze v simulované situaci, může 
dojít k uvědomění si jiného úhlu pohledu, než který osoba bez přístřeší má v podřízené 
roli. 
Cílem nácviku prosociálního chování je, aby osoba bez přístřeší v roli zaměstnance 
dobrovolně přijala odpovědnost za svoji pozici, profesní rozvoj a vstřícnost v rozvoji 
vztahů na pracovišti. V neposlední řadě je cílem také podporovat schopnost přijímání 
náročných či neobvyklých úkolů. Vyšší stupeň nácviku prosociálního chování je v rozvoji 
schopností napomáhajících porozumět problémům svých kolegů a ochotě jim být 
případně i nápomocen. Klient si tak může na modelové situaci uvědomit oprávněnost 
svého požadavku pomoci od druhých, když v jiných situacích on sám ji nabízí a případně 
poskytuje. Uvědomit si, že i osoba bez přístřeší může pomáhat, je důležitý aspekt úspěšné 
socioterapie. 

Vedení ke stanovování priorit při plnění úkolů a rozvoji vztahů na pracovišti 
To znamená přednostně volit priority vyššího významu před méně důležitými v situacích, 
které si to vyžadují. Člověku je přirozené vyhýbat se více náročným a méně příjemným 

úkolům. U osob bez přístřeší většinou platí pravidlo, že plnění úkolů nebo investice 
do budování vztahů, ve kterých dříve neuspěli nebo selhali, je napříště zapovězená 
záležitost. Nácvik vhledu do příčin a vývoje stresových situací pokračuje v podpoře 
schopností vytvářet strategie pro zvládání negativních důsledků stresu.

Shrnutí
Jednotlivé oblasti mají za úkol podněcovat osobu bez přístřeší k cílené revizi prožitých 
životních zkušeností. Otevřít zkušenosti nepříjemné a negativní s cílem dosáhnout 
usmíření a odpuštění. Dále mají pomoci klientovi hledat způsoby, jak uspět v náročných, 
a především krizových životních situacích, a v neposlední řadě ho motivovat ke změně. 
Musíme si uvědomit, že sociální kurátor se v této poloze odkrývání silně emočně 
zabarvených klientových zkušeností dostává do roviny psychoanalytika. Z těchto 
důvodů si musí kurátor sám pro sebe jasně stanovit hloubku, do které chce při sezeních 
jít. Je žádoucí, aby tyto postupy měl možnost konzultovat s psychologem nebo 
s psychoterapeutem.
Využití poznatků o vlivu emocí na socioadaptabilitu a resocializaci by mělo ovlivnit praxi 
sociálních kurátorů natolik, že v koncipování socioterapeutických programů by měl být 
kladen značný důraz na rozvoj emoční inteligence a emoční gramotnosti.
„Emoční gramotnost tvoří určitý základ emocionální odolnosti, která nám umožňuje 
zvládat zátěže a dosahovat osobní integrity.“76 

Základní cíle pro dosažení funkční spolupráce s klientem 
• budování vztahů založených na vzájemné důvěře a vyjasněných rolích,
• směrování klienta k přijímání osobní zodpovědnosti,
• reflektování chyb vznikajících v průběhu spolupráce, 
• stanovení a dodržování pravidel při spolupráci,
• vyzdvihování pozitiv v chování a jednání klienta. 

76 Schulze, 2007, s. 253
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Příloha č. 2 Typologie ETHOS v českém prostředí77

Bezdomovství lze vymezit tak úzce, že by zahrnovalo pouze osoby přežívající venku 
bez střechy nad hlavou, nebo může být definováno v širším smyslu. Skutečnost, že se 
dosud chápe bezdomovství příliš úzce, brání v přijetí a aplikaci postupů, které by vedly 
z bezdomovství ven. FEANTSA již řadu let prosazuje, aby bylo bezdomovství chápáno 
v širším pojetí, které kromě lidí bez střechy zahrnuje také osoby bez bytu a další osoby 
žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení nebo ubytování. Tato širší definice odráží 
příčiny bezdomovství a dává porozumět procesům vyloučení, které mohou vést 
k dlouhodobému ohrožení bezdomovstvím i k samotnému bezdomovství.

FEANTSA vypracovala a přijala typologii bezdomovství ETHOS ve snaze odrazit 
různorodost zkušeností jednotlivých členských států a poskytnout jednotnější přístup 
k porozumění bezdomovství a vyloučení z bydlení na evropské i národní úrovni. ETHOS 
proto představuje kompromis různých národních perspektiv a reálných situací. Zároveň je 
to proces upřesňování jednotlivých kategorií typologie i jejich definic. Úkolem typologie 
je přispět ke zlepšení sběru a srovnávání dat. Zároveň je ETHOS nástrojem, který lze 
využít na národní úrovni a který může být pomocí při rozhodování o strategiích řešení 
bezdomovství. Jde proto o pragmatický přístup ke komplikované problematice.78

V rámci projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR se definicí a typologií 
zabývala pracovní skupina ve snaze dosáhnout harmonizace s evropskou typologií 
ETHOS. K operačním kategoriím a generickým definicím, které jsou závazné, jsme 
doplňovali relevantní národní subkategorie. Ty se mohou podle potřeby dál dělit 
podle speciální problematiky (alkoholici, psychicky nemocní), podle cílové skupiny 
(minority, věk, senioři, děti, migranti), podle původu (EU × mimo EU), případně jiné se 
mohou slučovat. O jednotlivých subkategoriích jsme hodně diskutovali, zejména podle 
uspokojení lidských potřeb ve třech doménách: fyzické, právní a sociální. Měli jsme přitom 
na paměti, že ETHOS má dynamický charakter, že se přizpůsobuje vývoji ve společnosti 
a také postupnému poznávání problematiky.

Museli jsme se rovněž oprostit od svých praktických pohledů a představ. ETHOS totiž 
nepopisuje (sociální) služby, ale životní situace a bydlení. Taky nepopisuje příčiny 
bezdomovství ani zdraví bezdomovců nebo jejich zaměstnání. Přesto jsme z praktického 
důvodu přihlíželi k zákonu o sociálních službách, zejména u operačních kategorií 1–4 a 6. 
ETHOS také není uspořádán hierarchicky, i když při prvním pohledu na tabulku by se tak 
mohl jevit. Při formulaci definic jsme museli mít na mysli, že bezdomovství je víc proces 
než stav nebo jev.

77 Příloha č. 2 kompletně přejata z Hradecký, 2007
78Viz Fourth Review of Statistics on Homelessness in Europe, The ETHOS Definition of Homelessness 
www.feantsa.org [2006-09-26]

1.  Typologie ETHOS s návrhem národních subkategorií pro  
Českou republiku

Koncepční 
kategorie Operační kategorie Životní situace Generická (druhová) definice Národní subkategorie *

BEZ 
STŘECHY

1 Osoby přežívající 
venku

1.1 Veřejné 
prostory 
nebo venku 
(na ulici)

Osoby přežívající na ulici nebo       
ve veřejně přístupných 
prostorách bez možnosti 
ubytování

1.1.1 Osoby spící venku (např. ulice, pod 
mostem, nádraží, letiště, veřejné 
dopravní prostředky, kanály, jeskyně, 
odstavené vagony, stany, garáže, 
prádelny, sklepy a půdy domů, vraky 
aut)

b

2 Osoby 
v noclehárně 

2.1 Noclehárna Osoby bez obvyklého bydliště, 
které využívají nízkoprahové 
noclehárny

2.1.1

2.1.2

Osoby v nízkoprahové noclehárně

Osoby sezonně užívající k přenocování 
prostory zařízení bez lůžek

b

b

BEZ BYTU 3 Osoby 
v ubytovnách 
pro bezdomovce 

3.1

3.2

3.3

Azylový 
dům pro 
bezdomovce

Přechodná 
ubytovna

Přechodné 
podporované 
ubytování

Osoby v azylových domech 
s krátkodobým ubytováním

Osoby ve veřejných 
ubytovnách s krátkodobým 
ubytováním, které nemají 
vlastní bydlení

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2.1

3.2.2

3.3.1

Muži v azylovém domě
Ženy v azylovém domě
Matky s dětmi v azylovém domě
Otcové s dětmi v azylovém domě
Úplné rodiny v azylovém domě
Osoby v Domě na půli cesty
Osoby ve veřejné komerční ubytovně 
(nemají jinou možnost bydlení)
Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu

Bydlení s podporou výslovně určené                      
pro bezdomovce neexistuje

b
b
b
b
b
b
b

b

b

4 Osoby 
v pobytových 
zařízeních pro 
ženy 

4.1 Pobytové 
zařízení pro 
ženy

Ženy ubytované krátkodobě 
v zařízení z důvodu ohrožení 
domácím násilím

4.1.1

4.1.2

Ženy ohrožené domácím násilím 
pobývající            na skryté adrese
Ženy ohrožené domácím násilím 
pobývající v azylovém domě

a

a

5 Osoby 
v ubytovnách 
pro imigranty

5.1

5.2

Přechodné 
bydlení 
(azylová 
zařízení pro 
žadatele 
o azyl)
Ubytovny 
pro migrující 
pracovníky

Imigranti v přechodných 
ubytovnách z důvodu imigrace

Osoby v ubytovnách pro 
migrující pracovníky

5.1.1

5.2.1

Žadatelé o azyl v azylových zařízeních

Migrující pracovníci – cizinci ve veřejné 
komerční ubytovně (nemají jinou 
možnost bydlení)

a

a

6 Osoby před 
opuštěním 
instituce

6.1

6.2

6.3

Věznice 
a vazební 
věznice
Zdravotnická 
zařízení
Zařízení pro 
děti

Bez možnosti bydlení 
po propuštění

Zůstává déle z důvodu absence 
bydlení
Bez možnosti bydlení

6.1.1

6.2.1

6.3.1
6.3.2

Osoby před opuštěním věznice

Osoby před opuštěním zdravotnického 
zařízení
Osoby před opuštěním dětské instituce
Osoby před opuštěním pěstounské 
péče

a

a

a
a

7 Uživatelé 
dlouhodobější 
podpory

7.1

7.2

Pobytová 
péče pro starší 
bezdomovce
Podporované 
bydlení 
pro bývalé 
bezdomovce

Senioři a osoby invalidní 
dlouhodobě ubytovaní 
v azylovém domě
Dlouhodobé bydlení 
s podporou     pro bývalé 
bezdomovce

7.1.1

7.2.1

Muži a ženy v seniorském věku nebo 
invalidé dlouhodobě ubytovaní 
v azylovém domě
Bydlení s podporou výslovně určené                      
pro bezdomovce neexistuje

b
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NEJISTÉ 
BYDLENÍ

8 Osoby žijící 
v nejistém 
bydlení

8.1

8.2

8.3

Přechodné 
bydlení 
u příbuzných 
nebo přátel

Bydlení bez 
právního 
nároku

Nezákonné 
obsazení 
pozemku

Přechodné bydlení 
u příbuzných nebo přátel

Bydlení bez právního nároku, 
nezákonné obsazení budovy

Nezákonné obsazení pozemku

8.1.1

8.1.2

8.2.1

8.2.2
8.3.1

Osoby přechodně bydlící u příbuzných 
nebo přátel (nemají jinou možnost 
bydlení)
Osoby v podnájmu (nemají jinou 
možnost bydlení)
Osoby bydlící v bytě bez právního 
důvodu
Osoby v nezákonně obsazené budově
Osoby na nezákonně obsazeném 
pozemku (zahrádkářské kolonie, 
zemnice)

a

a

a

b
b

9 Osoby ohrožené 
vystěhováním

9.1

9.2

Výpověď 
z nájemního 
bytu
Ztráta 
vlastnictví 
bytu

Výpověď z nájemního bytu

Ztráta vlastnictví bytu

9.1.1

9.2.1

Osoby, které dostaly výpověď 
z nájemního bytu

Osoby ohrožené vystěhováním 
z vlastního bytu

a

a

10 Osoby ohrožené 
domácím 
násilím

10.1 Policejně 
zaznamenané 
domácí násilí 

Případy, kdy policie zasáhla 
k zajištění bezpečí oběti 
domácího násilí 

10.1.1 Osoby ohrožené domácím násilím 
– policejně zaznamenané případy 
– oběti 

a

NEVYHO-
VUJÍCÍ 
BYDLENÍ

11 Osoby žijící 
v provizorních 
a neobvyklých 
stavbách 

11.1

11.2

11.3

Mobilní obydlí

Neobvyklá 
stavba

Provizorní 
stavba

Mobilní obydlí, které není 
určené  pro obvyklé bydlení
Nouzový přístřešek, bouda, 
chatrč, barák

Provizorní stavba

11.1.1

11.2.1

11.3.1

Osoby žijící v mobilním obydlí, např. 
maringotka, karavan, hausbót (nemají 
jinou možnost bydlení)
Osoby žijící v budově, která není 
určena k bydlení, např. osoby žijící 
na pracovišti, v zahradních chatkách se 
souhlasem majitele
Osoby žijící v provizorních stavbách 
nebo v budovách, např. bez kolaudace

a

a

a

12 Osoby žijící 
v nevhodném 
bydlení

12.1 Obydlené 
neobyvatelné 
byty

Bydlení v objektu označeném 
podle národní legislativy jako 
nevhodné k bydlení

12.1.1 Osoby žijící v nevhodném objektu 
– obydlí se stalo nezpůsobilým 
k obývání, ale dříve mohlo být 

a

13 Osoby žijící 
v přelidněném 
bytě 

13.1 Nejvyšší 
národní norma 
definující 
přelidnění 

Definované jako překračující 
nejvyšší normu podle rozměru 
nebo počtu místností

13.1.1 Osoby žijící v přelidněných bytech a

* Použité zkratky v posledním sloupci – stupeň ohrožení:
a – ohrožené osoby   /    b – bezdomovci

Příloha č. 3 Informační portál a databáze služeb sociální 
prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

 Informační portál a databáze služeb je internetovou aplikací, která je zaměřena 
na zprostředkování informací o všech subjektech působících v oblasti služeb sociální 
prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené. 
 
Informační portál zahrnuje veřejně přístupnou část, která je určena neregistrovaným 
uživatelům (uživatelé sociálních služeb, odborná veřejnost se zájmem o problematiku 
osob ohrožených sociálním vyloučením, poskytovatelé služeb, kteří se primárně 
nezaměřují na cílovou skupinu apod.). Dále je informační portál určen zaregistrovaným 
uživatelům, kterým nabízí širší spektrum možností jeho využití. 

Kdo se může do informačního portálu a databáze služeb zaregistrovat?

Informační portál je určen k registraci: 
a) metodiků sociální prevence,
b) sociálních kurátorů, 
c)  zařízení, která poskytují služby sociální prevence osobám ohroženým sociálním 

vyloučením, tak jak jsou vymezeny podle § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Jsou to osoby, které jsou ohrožené sociálním vyloučením 
z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osoby, jejichž 
práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osoby, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností.

Do databáze jsou zahrnuta zařízení, která poskytují následující služby sociální prevence 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 53–70):
•  Telefonická krizová pomoc
• Azylové domy
• Domy na půl cesty
• Kontaktní centra
• Krizová pomoc
• Nízkoprahová denní centra
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• Noclehárny
• Služby následné péče 
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Terapeutické komunity
• Terénní programy
• Sociální rehabilitace

Postup při registraci do informačního portálu

a)  Klikněte na pole registrace sociálního kurátora/metodika, které se nachází na hlavní 
straně informačního portálu v horní polovině pravé lišty. Otevře se vám registrační 
formulář.

b)  Vyplňte požadované údaje a potvrďte tlačítkem „Odeslat“ na konci formuláře. 
Zapamatujte si přihlašovací jméno a heslo, které do přihlašovacího formuláře vepíšete! 
Bez jejich znalosti nebudou následné kroky registrace možné.

c)  Po odeslání registračního formuláře obdržíte e-mail potvrzující vaši žádost o registraci. 
d) Vaše žádost bude schválena v co nejkratší možné lhůtě (většinou do týdne). 
e)  Po potvrzení žádosti o registraci obdržíte druhý e-mail, potvrzující schválení registrace. 

Po obdržení tohoto e-mailu se pod zvoleným přihlašovacím jménem a heslem můžete 
přihlásit do uzavřené části portálu. Přihlášení se nachází v pravém horním rohu hlavní 
strany portálu. 

f )  Po přihlášení se dostanete na vaši stránku portálu (viz Využití sekce portálu určené 
pouze zaregistrovaným). 

g)  Pro následná přihlášení do portálu budete vždy využívat zvolené přihlašovací jméno 
a heslo. 

Obecné pokyny k používání informačního portálu

•  Pro využívání všech funkcí informačního portálu je potřeba se při každé návštěvě portálu 
přihlásit pomocí přihlašovacího jména  a hesla, které jste použili při registraci.
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Pravidla pro zadávání přihlašovacího jména a hesla 
• �Přihlašovací jméno a heslo nesmí být s diakritikou. Pokud se diakritika objeví, tak budete 

upozorněni výzvou ke změně přihlašovacího jména, hesla. Malá a velká písmena jsou 
povolena, ale při přihlašování je třeba pamatovat na to, aby byla velká a malá písmena 
zadána správně, protože např. heslo AAA při zadání aaa nebude fungovat. Přihlašovací 
jméno, heslo může obsahovat číslice. Doporučujeme jednoslovné přihlašovací jméno 
a heslo, ale mohou obsahovat i více slov. 

Využití sekce portálu určené pouze zaregistrovaným
•  Po přihlášení do portálu se vám zobrazí menu funkcí „Moje nabídka“. Ta tvoří doplněk 

k ostatním funkcím portálu umístěným na bočních nabídkových lištách. Obsahuje 
možnosti, které neregistrovaní uživatelé portálu nemají. Jde např. o možnost posílat 
skupinové e-maily, zadat nabídku pracovního místa, vytvořit vlastní dotazník a rozeslat 
jej dalším zaregistrovaným uživatelům portálu apod.

•  Při prvním přihlášení byste měli vyplnit všechny údaje obsažené v menu „Zadávání 
údajů“. Vámi zadané údaje budou automaticky převedeny do statistických přehledů 
a adresářů.

• Měnit zadané údaje můžete v menu „Prohlížení a editace údajů“.
•  Vámi vložené údaje se aktualizují každých šest měsíců. Po uplynutí této doby budete 

vyzváni e-mailovou zprávou, ať potřebné údaje aktualizujete. 
•  Pro následná přihlášení do portálu budete vždy využívat zvolené přihlašovací jméno 

a heslo. 

Postup v případě, že nefunguje editace údajů 
•  Nejdříve se ujistěte, zda jste při editaci údajů opravdu klikli na tlačítko „Editovat“.  
Pokud se i v tomto případě po změně údajů objevují chybné informace, např. ve  výpisech 
údajů, adresářích apod., kontaktujte, prosím, administrátory informačního  portálu 
na e-mailové adrese: sluzbyprevence@mpsv.cz. 

Postup při zapomenutí přihlašovacího jména 
•  V případě, že zapomenete přihlašovací jméno, heslo, kontaktujte administrátory 

informačního portálu na e-mailové adrese: sluzbyprevence@mpsv.cz. 

Funkce informačního portálu pro registrované metodiky sociální prevence 
a sociální kurátory

Pro metodiky sociální prevence:
•  Odesílání skupinových e-mailů. Pomocí této nabídky můžete oslovit všechny 

registrované uživatele informačního portálu. Konkrétně to mohou být zařízení služeb 
sociální prevence, sociální kurátoři nebo metodici sociální prevence. U zařízení můžete 
zvolit, zda chcete oslovit všechna zařízení, zařízení v daném kraji či zařízení pouze 
určitých typů sociálních služeb. Rovněž u zasílání skupinového e-mailu sociálním 
kurátorům můžete zvolit, zda chcete oslovit všechny sociální kurátory nebo jen sociální 
kurátory v daném kraji.

•  Diskusní portál pouze pro metodiky sociální prevence. Můžete jej využít k diskusi 
pouze se svými kolegy metodiky, tento prostor je pro ostatní osoby uzavřený. Máte 
možnost diskutovat i anonymně. Budete-li si to přát, veškeré příspěvky uveřejněné 
na diskusním portálu vám budou automaticky zasílány na e-mailovou adresu, kterou jste 
uvedli do registračního formuláře. Máte tak možnost sledovat diskuse, které vás zajímají, 
aniž byste se museli přihlašovat do registrované části portálu. Funkci automatického 
přeposílání diskusních příspěvků samozřejmě nemusíte aktivovat.

•  Diskusní portál pro všechny registrované v informačním portálu (metodiky 
sociální prevence, sociální kurátory a poskytovatele služeb sociální prevence. 
Máte možnost diskutovat i anonymně. Budete-li si to přát, veškeré příspěvky uveřejněné 
na diskusním portálu vám budou automaticky zasílány na e-mailovou adresu, kterou jste 
uvedli do registračního formuláře. Máte tak možnost sledovat diskuse, které vás zajímají, 
aniž byste se museli přihlašovat do registrované části portálu. Funkci automatického 
přeposílání diskusních příspěvků samozřejmě nemusíte aktivovat.

•  Realizace výzkumů. V nabídce „Zadávání aktuálních výzkumů“ můžete vytvořit 
dotazník, pomocí informačního portálu jej poslat vybraným skupinám osob (sociálním 
kurátorům, sociálním kurátorům v daném kraji, ostatním metodikům sociální prevence, 
zařízením sociálních služeb). Vyplněné dotazníky software informačního portálu 
zpracuje a zadavateli výzkumu se zobrazí výsledky v podobě tabulek a grafů.

•  Krajské informace a aktuality. Tato funkce vám umožní informovat odbornou i širokou 
veřejnost o dění v regionu, které se týká služeb sociální prevence (např. informace 
o projektových výzvách, o školeních apod.). Jsou dvě možnosti, jak umístit informace 
a aktuality na informační portál: 

  a)  Možnost vložit aktuální informaci přes www rozhraní – sami informaci či aktualitu 
vepíšete nebo zkopírujete a kliknete na políčko „Odeslat“. Tento způsob vkládání 
informací a aktualit je velmi rychlý. Jakmile aktualitu zadáte, zobrazí se na příslušném 
místě informačního portálu. Nedochází tak k žádnému časovému prodlení 
ve zveřejnění vámi vybraných informací.  

  b)  Možnost zaslat soubor s informací či aktualitou ve formátu Word, Excel, PDF aj. na administrátorskou 
adresu sluzbyprevence@mpsv.cz. Administrátoři soubor vyvěsí na informačním portálu v co 
nejkratší lhůtě. Do hlavičky e-mailu vepište, prosím, „krajské aktuality“. Do e-mailu dále napište 
název souboru, případně krátkou anotaci, která se uživatelům informačního portálu objeví 
dříve, než si otevřou požadovaný dokument. Samotný soubor přiložte jako přílohu. Může se 
stát, že mezi vámi zaslaným e-mailem a vyvěšením aktuality administrátorem vznikne časová 
prodleva. Proto slouží tento způsob vyvěšování aktuálních informací pouze ke zveřejnění 
velkých souborů, které nemůžete sami do příslušného pole vepsat.

•  Rozšířené statistické výstupy. Tato funkce podává přehled o podstatných statistických 
ukazatelích služeb sociální prevence pro danou cílovou skupinu. V základní podobě je 
funkce přístupná i neregistrovaným uživatelům portálu, registrovaní uživatelé mají 
přístup k rozšířené nabídce statistických přehledů.

•  Vyvěšení programu setkání se sociálními kurátory. V nabídce „Zadávání údajů“ 
naleznete prostor pro vložení obsahu setkání a data setkání metodika sociální prevence 
se  sociálními kurátory. Cílem této funkce je efektivní komunikace vás se sociálními 
kurátory a s MPSV ČR (daný dokument se jim automaticky zobrazuje a vy jej nemusíte 
posílat). Informace o setkání se sociálními kurátory by měly být na informačním portálu 
vyvěšeny minimálně šestkrát ročně. Frekvence vyplývá z povinnosti metodiků nejméně 
jednou za dva měsíce uspořádat setkání se sociálními kurátory. 

•  Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných pojmů zejména 
z oblasti služeb sociální prevence s možností přidávání vlastních výrazů.  
a) Celý slovník v PDF formátu naleznete v kolonce „Informační zdroje a dokumenty“. 
b) Nabídka „Můj slovník“ – „Originální slovník“ umožňuje využívat slovník interaktivní 
formou. Zde můžete zadat hledaný výraz v českém nebo anglickém jazyce a po kliknutí 
na políčko „Vyhledat“ bude výraz přeložen. 

    c) V nabídce „Můj slovník“ máte dále možnost vytvořit si vlastní česko-anglický a anglicko-
český slovník, pokud kliknete na „vložení ČJ-AJ výrazu“ nebo „vložení AJ-ČJ výrazu“.  

•  Vložení inzerátu na volné pracovní místo v oblasti sociálních služeb. Tato funkce 
nabízí přehlednou aktuální nabídku volných pracovních míst. Volná pracovní místa je 
možné vyhledávat podle jednotlivých krajů. Informace o volných pracovních místech 
zadávají do informačního portálu metodici sociální prevence, sociální kurátoři pověření 
výkonem koordinační činnosti a poskytovatelé sociálních služeb. 
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Dále můžete využívat veškeré funkce přístupné nezaregistrovaným uživatelům.

Pro sociální kurátory: 
•  Odesílání skupinových e-mailů. Pomocí této nabídky můžete oslovit všechny 

registrované uživatele informačního portálu. Konkrétně to mohou být zařízení služeb 
sociální prevence, ostatní sociální kurátoři nebo metodici sociální prevence. U zařízení 
můžete zvolit, zda chcete oslovit všechna zařízení, zařízení v daném kraji či zařízení 
pouze určitých typů sociálních služeb.

•  Diskusní portál pouze pro sociální kurátory. Můžete jej využít k diskusi pouze se 
svými kolegy sociálními kurátory, tento prostor je pro ostatní osoby uzavřený. Máte 
možnost diskutovat i anonymně. Budete-li si to přát, veškeré příspěvky uveřejněné 
na diskusním portále vám budou automaticky zasílány na e-mailovou adresu, kterou jste 
uvedli do registračního formuláře. Máte tak možnost sledovat diskuse, které vás zajímají, 
aniž byste se museli přihlašovat do registrované části portálu. Funkci automatického 
přeposílání diskusních příspěvků samozřejmě nemusíte aktivovat.

•  Diskusní portál pro všechny registrované v informačním portálu (metodiky 
sociální prevence, sociální kurátory a poskytovatele služeb sociální prevence). 
Máte možnost diskutovat i anonymně. Budete-li si to přát, veškeré příspěvky uveřejněné 
na diskusním portále vám budou automaticky zasílány na e-mailovou adresu, kterou jste 
uvedli do registračního formuláře. Máte tak možnost sledovat diskuse, které vás zajímají, 
aniž byste se museli přihlašovat do registrované části portálu. Funkci automatického 
přeposílání diskusních příspěvků samozřejmě nemusíte aktivovat.

•  Zobrazení zápisu z vašeho setkání s metodikem sociální prevence. Podle metodické 
příručky by měl krajský metodik sociální prevence svolávat minimálně jednou za dva 
měsíce setkání se sociálními kurátory v daném kraji. Toto setkání slouží k předávání 
informací, metodickému vedení a poskytování poradenství. Zápis z tohoto setkání, 
pořízený metodikem, je metodikem vždy vyvěšen v sekci „Moje nabídka“ na informačním 
portálu. Můžete tak do něj kdykoliv nahlédnout.

•  Realizace výzkumů. V nabídce „Zadávání aktuálních výzkumů“ můžete vytvořit 
dotazník, pomocí Informačního portálu jej poslat vybraným skupinám osob (sociálním 
kurátorům, sociálním kurátorům v daném kraji, metodikům sociální prevence, 
poskytovatelům sociálních služeb). Vyplněné dotazníky software informačního portálu 
zpracuje a zadavateli výzkumu se zobrazí výsledky v podobě tabulek a grafů.

•  Rozšířené statistické výstupy. Tato funkce podává přehled o podstatných statistických 
ukazatelích služeb sociální prevence pro danou cílovou skupinu. V základní podobě je 
funkce přístupná i neregistrovaným uživatelům portálu, registrovaní uživatelé mají 
přístup k rozšířené nabídce statistických přehledů.

•  Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných pojmů zejména z oblasti 
služeb sociální prevence s možností přidávání vlastních výrazů.

   a) Nabídka „Můj slovník“ – „Originální slovník“ umožňuje využívat slovník interaktivní 
formou. Zde můžete zadat hledaný výraz v českém nebo anglickém jazyce a po kliknutí   
 b) V nabídce „Můj slovník“ máte dále možnost vytvořit si vlastní česko-anglický a anglicko-
český slovník, pokud kliknete na  „vložení ČJ-AJ výrazu“ nebo „vložení AJ-ČJ výrazu“.

  c) Celý slovník v PDF formátu naleznete v kolonce „Informační zdroje a dokumenty“.   
•  Vložení inzerátu na volné pracovní místo v oblasti sociálních služeb. Tato funkce 

nabízí přehlednou aktuální nabídku volných pracovních míst. Volná pracovní místa 
je možné vyhledávat podle jednotlivých krajů. Informace o volných pracovních 
místech zadávají do informačního portálu metodici sociální prevence, sociální kurátoři 
a poskytovatelé sociálních služeb. 

Dále můžete využívat veškeré funkce přístupné nezaregistrovaným uživatelům.

Veřejně přístupné funkce Informačního portálu:

•  Adresáře zařízení sociálních služeb, metodiků sociální prevence a sociálních 
kurátorů. Tato funkce umožní uživatelům portálu vyhledat informace o zařízeních 
sociálních služeb podle vybraných kritérií, např. podle typu poskytované sociální 
služby, podle cílové skupiny apod. Informace lze vyhledat také o sociálních kurátorech 
a metodicích sociální prevence. Vyhledat vhodné zařízení může uživatel portálu několika 
způsoby. Na titulní straně ho k tomu graficky zřetelným způsobem vybízí interakční 
mapa. Zařízení a konkrétní služby se dají také vyhledat prostřednictvím adresářů či 
prostřednictvím jednoduchého nebo rozšířeného vyhledávače. Informace o zařízeních 
registrovaných v databázi zadávají samotní poskytovatelé sociálních služeb, metodici 
a sociální kurátoři, kteří je také pravidelně aktualizují.

•  Statistické přehledy zařízení poskytujících služby sociální prevence pro dané 
cílové skupiny, metodiků  sociální prevence a sociálních kurátorů. Informační portál 
zpracovává informace o jednotlivých zařízeních sociálních služeb, metodicích a sociálních 
kurátorech do obsáhlých statistických přehledů. Porovnává počty zařízení určitého typu 
za jednotlivé kraje, sleduje vývoj počtu poskytovatelů daných sociálních služeb v čase, 
zobrazuje  kapacitu dostupných zařízení, sleduje počty sociálních kurátorů a metodiků 
sociální prevence apod. Statistické informace jsou z velké části veřejně přístupné. Využít 
je mohou organizace poskytující sociální služby při projektových žádostech nebo 
veřejná správa při koncepčním plánování podpory vzniku nových služeb.

•  Aktuální počet volných míst u azylových domů, terapeutických komunit a Domů 
na půl cesty. Tato funkce umožňuje získat informace o počtu volných míst v pobytových 
službách sociální prevence pro danou cílovou skupinu, tedy v azylových domech, Domech 
na půl cesty a v terapeutických komunitách. Potenciální uživatelé i poskytovatelé 
sociálních služeb mají možnost snadné orientace v aktuálních kapacitních možnostech 
zařízení na druhé straně republiky. Údaje o volných místech jsou minimálně jednou 
týdně aktualizovány přímo pracovníky zařízení.

•  Přehledy procesů komunitního plánování s důrazem na osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. Tato funkce umožní získat informace o procesu komunitního plánování 
na úrovni obcí a krajů, např. rok zahájení procesu komunitního plánování, zda je v rámci 
plánovacího procesu kraje/obce utvořena skupina orientující se na osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, zda obsahuje proces komunitního plánování kraje/obce cíle 
vztahující se ke skupině osob ohrožených sociálním vyloučením apod. Informace jsou 
zadávány metodiky sociální prevence a sociálními kurátory pověřenými výkonem 
koordinační činnosti. 

•  Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných pojmů zejména z oblasti 
služeb sociální prevence. 

   a) Nabídka „Originální slovník“ umožňuje využívat slovník interaktivní formou. Zde 
můžete zadat hledaný výraz v českém nebo anglickém jazyce a po kliknutí na políčko 
„Vyhledat“ bude výraz přeložen. 

   b) Celý slovník v PDF formátu naleznete v kolonce „Informační zdroje a dokumenty“.   
•  Přehled krajských aktualit. Tato funkce umožní sledovat aktuální informace 

z jednotlivých krajů ČR, např. informace o školeních, projektových výzvách apod. 
Informace a aktuality z daného kraje vkládají do informačního portálu metodici sociální 
prevence. 

•  Nabídka volných pracovních míst ze sociální oblasti. Tato funkce nabízí přehlednou 
aktuální nabídku volných pracovních míst, která je možné vyhledávat podle jednotlivých 
krajů. Informace o volných pracovních místech zadávají do informačního portálu 
metodici sociální prevence, sociální kurátoři a poskytovatelé sociálních služeb. 
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Příloha č. 4 Vzorová náplň práce sociálního kurátora79 

Vymezení činnosti sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem:
•  Aplikuje metody kontinuální sociální práce, kterými minimalizuje následky nepříznivé 

sociální situace  klientů.
•  V rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientům informace potřebné 

k překonání jejich nepříznivé životní situace.
•  V rámci odborného sociálního poradenství pomáhá klientům zprostředkovat kontakt 

se společenským prostředím, snaží se zabránit sociální izolaci klientů, pomáhá jim při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů, je klientům nápomocen při obstarávání osobních 
záležitostí a realizuje sociálněterapeutické činnosti, které se zaměřují na obnovení vztahů 
klientů s jejich okolím, jejich praktických schopností a dovedností. 

•  Usiluje o vytvoření optimálního socioterapeutického vztahu s klientem, pomáhá mu 
formulovat cíle spolupráce a nabízí klientovi alternativy strategií k jejich dosažení.

•  Pomáhá zmírnit dopad vlivu rizikových skupin na klienta.
•  Kontaktuje klienty ve věznicích, ve školských zařízeních zajišťujících ústavní a ochrannou 

výchovu, v léčebnách,  nouzových nocležnách a dalších zařízeních poskytujících sociální 
služby. Společně s odborníky v těchto zařízeních připravuje plynulý přechod klientů 
do života mimo tato zařízení a napomáhá jejich následné adaptaci.                  

•  Vyhledává  zájemce o sociální služby v jejich přirozeném prostředí.
•  Vyjednává v zájmu klientů, je-li k tomu klienty zmocněn, především záležitosti spojené s ubytováním, 
zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením po návratu do běžného života.

••  Na požádání poskytuje klientům asistenci při různých jednáních.
•  Vede spisovou dokumentaci.
•  Vede statistické výkazy V 26-01.
•  Rozhoduje o přiznání nebo sám vyplácí mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu 

ohrožení osoby sociálním vyloučením a dávku eviduje. Při rozhodování o této dávce 
spolupracuje s příslušným zaměstnancem pověřeného obecního úřadu, pokud jde 
o zjištění plnění podmínek uvedených v § 2 odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

•  Spolupracuje s rodinami klientů s cílem obnovit nebo zlepšit vzájemné vztahy.
•  Spolupracuje se školskými zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

se soudy, s Policií ČR, s Vězeňskou službou ČR, s Probační a mediační službou ČR, se 
zdravotnickými zařízeními, se správními úřady a územními samosprávnými celky.

•  Dodržuje profesní etiku stanovenou Etickým kodexem Společnosti sociálních pracovníků ČR. 
•  Účastní se odborných konferencí, seminářů a celoživotního vzdělávání.

Příloha č. 5  Příklad textu  pro  služební průkaz sociálního 
kurátora

Pověření a oprávnění
Na základě ustanovení § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
koordinovat poskytování sociálních služeb a poskytovat odborné sociální poradenství 
osobám ohroženým sociálním vyloučením. Při tom spolupracuje s VS ČR, PMS ČR, 
správními úřady a územními samosprávními celky. 
Poskytovat odsouzeným sociální služby v souladu s § 75 zákona č. 169/99 Sb., o výkonu 
trestu odnětí svobody, v platném znění, a na základě povolení ředitele Odboru vězeňské 
a justiční stráže GŘ VS ČR č. 11/2006, § 146 odst. 1 – oprávnění ke vstupu do střeženého 
objektu bez zvláštního povolení.

79 Tento text je možné navrhnout svým nadřízeným pro formulaci pracovní náplně.

Příloha č. 6  Statistický výkaz V 26-0180

Statistický výkaz MPSV – V26 (roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních 
skupin) při sledování dat vychází z evidence klientů zaznamenaných sociálními kurátory 
v přírůstkovém rejstříku. V rámci činnosti sociálních kurátorů není jednotná metodika 
k vedení spisové dokumentace kurátory, a tudíž dochází i ke střetu, jaké osoby budou 
zaznamenány do přírůstkového rejstříku v daném kalendářním roce. Přesto při vyplňování 
statistického výkazu MPSV lze dosáhnout souladu statistických údajů sociálních kurátorů 
v rámci ČR bez ohledu na to, jaký způsob záznamu klientů do přírůstkového rejstříku 
kurátoři preferují.

Doplňující informace k metodickým vysvětlivkám MPSV k výkazu V26. 
Pozn.: Metodické vysvětlivky MPSV jsou zasílány každoročně jako příloha příslušného 
statistického výkazu MPSV.

řádek 21, sl. 1 – uvede se počet osob zapsaných v přírůstkovém rejstříku za sledovaný rok 
a převedených z minulého roku (zapsaných do rejstříku v roce  sledovaném),  včetně  osob 
t. č.  ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody (v zařízení), jen pokud s nimi sociální 
kurátor pracuje. Tzn. že se zde uvede počet osob, kterým kurátor poskytl jakoukoliv službu 
v daném kalendářním roce.
řádek 21, sl. 2 – vysvětlení pojmu „jednorázová pomoc“ – je to nejen dávka, ale i např. jedno 
zprostředkování, jedna rada, jeden kontakt apod. – tj. právě jeden jakýkoliv úkon. 
řádek 21, sl. 3 – myslí se pomoc „nikoliv jednorázová“, tj. pomoc, která byla poskytnuta 
vícekrát, opakovaně či různé druhy pomoci.
řádek 21, sl. 4 – zde se uvede počet osob, které k 31. 12. sledovaného roku byly 
ve vězení a se kterými kurátor pracuje.
řádek 22, sl. 1 – uvede se počet osob, které byly skutečně ve sledovaném roce propuštěny 
z vězení (nikoli pouze podle oznámení o nadcházejícím propuštění, jak je uvedeno 
v metodických vysvětlivkách MPSV).
řádek 22, sl. 2 a 3 – podobně jako u řádku 21.
řádek 22, sl. 4 – zde se uvede počet osob, které byly k 31. 12. sledovaného roku ve vězení 
(a také propuštěny) a se kterými kurátor pracoval (kontinuální sociální práce).
řádek 23, sl. 1 – uvede se celkový počet evidovaných osob po dosažení zletilosti 
ve sledovaném období (jednorázová + opakovaná pomoc)
řádek 23, sl. 2 – uvede se počet osob po dosažení zletilosti, jimž byla ve sledovaném roce 
poskytována pomoc, nikoli jednorázová, včetně osob s nimiž pracoval sociální kurátor 
před propuštěním.

80 Statistický výkaz se může v rámci jednotlivých let drobně měnit, metodické vysvětlivky jsou vždy součástí 
formuláře, jedná se o ilustrační záležitost, protože vždy je závazná ta verze, kterou distribuuje metodik sociální 
prevence.
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Příloha č. 7     Ochrana osobních údajů  
 
Poskytování informací, tedy předávání osobních údajů je ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) 
zákona o ochraně osobních údajů zpracováním. Správce může zpracovávat osobní údaje 
pouze se souhlasem subjektu údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně 
osobních údajů. Bez souhlasu je může zpracovávat, je-li naplněno některé z ustanovení § 
5 odst. 2 písm. a) – g) zákona o ochraně osobních údajů. 

Existuje dvojí možnost poskytování informací: 
1) Bez souhlasu na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních 
údajů, jestliže správce provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti 
správce. Zde půjde o povinnost poskytnout informace o subjektu údajů na základě 
povinnosti stanovené zvláštními zákony.

2) Se souhlasem subjektu údajů. Souhlasem subjektu údajů je podle § 4 písm. n) zákona 
o ochraně osobních údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož 
obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů musí 
být podle § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů při udělení souhlasu informován 
o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému 
správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí 
být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování.
Zvláštní úpravou podle § 9 zákona o ochraně osobních údajů je stanoven výslovný 
souhlas se zpracováním citlivých údajů. Citlivým údajem je podle § 4 písm. b) zákona 
o ochraně osobních údajů osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství 
a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě 
subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů.

Správce údajů je povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž 
byly shromážděny, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 5 odst. 1 písm. f ) zákona č. 
101/2000 Sb.). Proto bez souhlasu subjektu nedoporučujeme tyto informace využívat 
například pro doplnění evidence o poplatnících – dlužnících místního poplatku 
za komunální odpad a pro potřeby dalších odborů, byť v rámci téhož úřadu. Je však 
vhodné osobu ve výkonu trestu upozornit např. na povinnosti uložené § 106 zákona č. 
100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, týkající se ohlášení 
změn ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, případně tyto skutečnosti 
osvědčit (včetně poučení o možných následcích, pokud tak neučiní); umožňuje-li to 
místní vyhláška, požádat o osvobození od místního poplatku a podobně. Poskytování 
kopií ze spisů klientů rovněž nedoporučujeme, je třeba odkázat případné žadatele, aby 
se na klienta obrátili osobně.

V případě nejasností je možné konzultovat konkrétní problém s odborníky z Úřadu pro 
ochranu osobních údajů a vyžádat si jejich stanovisko. Úřad je povinen odpověď na dotaz 
poskytnout ve lhůtách stanovených zákonem. Dotazovat se lze také elektronicky 
na adrese info@uoou.cz. Právní předpisy zabývající se ochranou osobních údajů naleznete 
na webových stránkách ÚOOÚ ČR: www.uoou.cz .  
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VZOR SOUHLASNÉHO VYJÁDŘENÍ

Souhlasné vyjádření k poskytnutí informací 

Já ……………………………………….. souhlasím s tím, aby (jméno pracovníka z instituce) 
mohl / mohla poskytnout údaje týkající se mé osoby  (úřadu / odboru), a to proto,  
aby ....................... účel (např. nevznikly mi neoprávněné dluhy). 

Jméno a příjmení klienta: ……………………, datum narození ………………..

V místo, dne datum

Podpis klienta:  ……………………………..



150

Ostravská univerzita v Ostravě
Fakulta sociálních studií – Centrum pro podporu projektů

Metodická příručka pro sociální kurátory 
a metodiky sociální prevence 

Na tvorbě metodické příručky spolupracovali:

Ivana Davidová, Alice Gojová, Vendula Gojová, Tereza Melšová, Taťána Tkadlečková, Petr 
Antoni, Karel Giampaoli, Radim Kvasnička, Pavel Pěnkava,   Adolf Polák a Jiří Sejbal 

Publikaci recenzovali:  Mgr. Radka Janebová
        PhDr. Milan Franta  

Rok a místo vydání: 2010 Ostrava
Tisk:    Tiskárna Schenk
Jazyková korektura: Mgr. Petra Klimková
Náklad:   300 ks
Vydavatel:  Ostravská univerzita v Ostravě
Vydání:    první
Počet stran:   150

ISBN  978-80-7368-628-4


