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I. ÚVOD

Cílem této analýzy je zjistit, jaké jsou potřeby sociálních kurátorů v oblasti 
vzdělávání a navrhnout taková doporučení, která umožní připravit pro ně 
po obsahové i organizační stránce kvalitní vzdělávací program. Otázky, 
na které hledám odpověď, zní následovně: Jaké mezery a nedostatky 
v oblasti výkonu práce sociálních kurátorů existují? Jaké problémy se 
při činnosti sociálních kurátorů vyskytují? Jaké potřeby lze u sociálních 
kurátorů identifikovat? A které potřeby lze naplnit prostřednictvím 
vzdělávacího programu? Z uvedených otázek plyne, že výsledkem této 
analýzy nebude návrh konečné podoby vzdělávacího programu. Samotná 
příprava takového programu by měla proběhnou až na základě diskusí 
nad výsledky analýzy potřeb sociálních kurátorů. Úkolem je tedy zjistit, 
o jaké potřeby se jedná a navrhnout případné intervence, které by se 
měly promítnout do přípravy vzdělávání. Mnohé vzdělávací programy jsou 
sestavovány podle přání zadavatele, aniž by přitom bral v úvahu potřeby 
účastníků vzdělávání. Zadavatel se často řídí tím, co si o dané oblasti 
myslí a promítá své domněnky do obsahu vzdělávání. Nelze se divit, že 
výsledek takového vzdělávání může být zcela opačný, než je zadavatelem 
očekáván. Zcela může minout svůj cíl, nevede k předpokládaným 
výsledkům, dokonce může i silně demotivovat účastníky. Nyní máme 
příležitost provést analýzu potřeb, na základě níž by měl být sestaven 
efektivní vzdělávací program „ušitý na míru“ a reagující na skutečné 
potřeby praxe. V tomto směru patří poděkování zadavateli, který projevil 
zájem o výsledky analýzy a samozřejmě sociálním kurátorům, kteří se 
účastnili skupinových rozhovorů, vyplnili dotazník a dokázali formulovat, 
co je při výkonu práce tíží a co je na této práci přitahuje.

Na úvod bych se rád podělil o některé dojmy z výzkumu. S mnohými 
sociálními kurátory jsem se setkal v rámci projektu Zajištění vzdělávání 
metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. sociálně nepřizpůsobené, 
který realizovala Ostravská univerzita v Ostravě. Zde jsme při diskusích 
probírali i téma sociálního vyloučení. Téma sociální exkluze ovládlo 
diskurz Evropské unie a sociální problémy, s nimiž se setkáváme, jsou 
předkládány v jazyce tohoto dominantního konceptu. Obavy, že v současné 
společnosti dochází k šíření nerovností a segmentarizaci, jsou na místě. 
Procesy separace vyvažují procesy participace, i když ti, kteří se již ocitli 
vně společnosti, cestu zpět nalézají jen velmi obtížně. Sociální kurátoři se 
dle mého ocitají ve velmi komplikované situaci. Velmi citlivě percipují tvrdé 
dopady sociálního vylučování, které pozorují na konkrétních osudech, navíc 
umocněné nedostatky sociálního systému. Vnímají mnohdy nezdolatelné 
bariéry, malé příležitosti a nedostatečné zdroje nezbytné k zajištění byť jen 
částečné participace vyloučených na ekonomickém, kulturním a sociálním 

životě společnosti. Hovoří o nezájmu okolní společnosti o osoby ohrožené 
sociálním vyloučením1, také o limitech při zajišťování sociální inkluze 
a stigmatizaci jejich práce. Z diskusí vyplývalo, že tyto nedostatky vyvažuje 
vnímání nezbytnosti využití metod sociální práce v prostředí vyloučených 
osob. Oslovilo mě, v jak komplikované pracovní situaci se sociální kurátoři 
nalézají a jak dokáží v náročných podmínkách pracovat. Samotná pozice 
sociálního kurátora se v čase proměnila a ovlivnily ji zejména systémové 
změny – reforma veřejné správy a přijetí zákona o sociálních službách. 

Sociální kurátor je sociálním pracovníkem, který by měl částečně působit 
v terénu, zaměřovat se na skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením 
a poskytovat jim poradenství. Působí při obcích s rozšířenou působností. 
Pracovní náplň sociálních kurátorů odráží dva hlavní aspekty sociální 
práce – činnosti v oblasti přímé práce s klientem, kde se vedle přímé 
práce s klientem vyskytují i činnosti administrativní a organizační, dále 
koordinační činnosti, zaměřené na mapování potřeb uživatelů sociálních 
služeb a iniciování chybějících sociálních služeb v regionu. 

II. ANALÝZA POTŘEB

Pro zjištění potřeb sociálních kurátorů slouží tzv. analýza potřeb. Jedná 
se o analytický postup, jehož cílem je odhalit a označit mezery ve výkonu 
profese sociálního kurátora a poukázat na různé nedokonalosti se 
záměrem připravit doporučení, v našem případě pro přípravu vzdělávacího 
programu. Na analýzu běžně navazuje samostatný blok přípravy 
vzdělávacího programu, v němž se řeší sestavení programu, výukový plán 
a organizace. Musíme si ale být od počátku vědomi toho, že ne všechny 
obtíže a nedostatky se dají odstranit v rámci vzdělávání. Pracovní pozice 
sociálních kurátorů je součástí pracovních hierarchií, sociální kurátoři 
působí v rámci odlišných organizačních kultur, různí se v náplni svých 
kompetencí a reagují na regionálně podmíněné rozdíly týkající se klientů 
a jejich nároků. Znamená to, že se vedle vzdělávacích potřeb mohou 
objevit i potřeby další, jež se vzděláváním nedají vyřešit a vyžadují spíše 
systémové intervence a změny. Analýza identifikuje potřeby na základě 
uvědomování si problémů spojených s výkonem profese sociálních kurátorů 
a hledá vztahy mezi různými jevy a jejich příčinami. Výchozím bodem 
analýzy je určení tzv. současného stavu a nalezení překážek, které brání 

1  V celém textu jsou termínem osoby ohrožené sociálním vyloučením myšleny osoby dle § 92 písm.
b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se konkrétně o 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.
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náležitému vykonávání této profese. Současný stav je momentální situací, 
kterou chceme vylepšit, zatím však nevíme jak. Tento stav poměřujeme 
stavem standardním, který je žádoucím cílovým stavem, a v našem případě 
ho představují sociální kurátoři, kteří jsou schopni naplňovat poslání své 
profese, jsou na výkon práce patřičně odborně připraveni a v praxi jsou 
schopni plnit požadavky a nároky na ně kladené. Potřeby vyvstávají právě 
v prostoru, který určuje rozdíl mezi současným a standardním stavem. 

Při hodnocení potřeb jsem se zaměřil na potřeby skupinové. Sociální 
kurátoři tvoří poměrně specifickou skupinu sociálních pracovníků, která se 
svou pracovní náplní i pracovním zařazením liší od ostatních skupin. Dále 
jsem se soustředil na zjišťování problémů výkonnosti skupiny sociálních 
kurátorů a zjišťování jejich potřeb. Nezjišťoval jsem ani jejich dovednosti, 
ani znalosti, ale vyšel jsem především ze zjišťování jejich postojů. Proto 
jsem zvolil kombinaci tří technik – dotazníku, skupinového rozhovoru 
a výsledků evaluace. 

Celkem jsem uskutečnil dva skupinové rozhovory, v každé skupině bylo 
celkem devět osob. Jeden rozhovor trval více než dvě hodiny a zúčastnili 
se ho sociální kurátoři a metodici sociální prevence. Rozhovory doplnilo 
dotazníkové šetření. Obrátil jsem se na sociální kurátory jednak 
prostřednictvím jejich společného setkání a dále e-mailovými kontakty, 
které jsou veřejně přístupné v databázi na webových stránkách http://www.
osu.cz/metakor/. Dotazník jsem sociálním kurátorům rozeslal na uvedené 
adresy a v záhlaví dotazníku objasnil důvody, proč se dotazování koná. 
Respondenti si mohli zvolit jednu ze dvou variant dotazníku – určeného 
k tisku a k elektronickému vyplnění. Dalším zdrojem informací, z něhož 
jsem čerpal, byly výsledky evaluace modulů v rámci vzdělávání sociálních 
kurátorů pověřených koordinační činností a metodiků služeb sociální 
prevence a dále záznam z diskuse o výsledcích evaluace, jíž se zúčastnili 
pracovníci z devíti krajů. 

Prvním krokem realizace analýzy byla příprava rozhovorů a také sestavení 
dotazníku, který již reflektoval některé zmíněné informace v rozhovorech. 
Dotazník byl pilotně ověřen na deseti sociálních kurátorech a následně 
upraven. Respondenti byli požádáni vysvětlujícím dopisem o spolupráci 
a zaručil jsem jim anonymitu. Dotazník a skupinové rozhovory mi posloužily 
ke sběru potřebných informací. 

III. VÝSLEDKY ANALÝZY

Standardní stav
Co můžeme považovat za žádoucí a optimální standardní stav? Především 
ho charakterizuje skupina sociálních kurátorů, kteří jsou schopni naplňovat 
poslání své profese, jsou na výkon práce náležitě odborně připraveni 
a v praxi jsou schopni plnit požadavky a nároky na ně kladené. Jinými 
slovy řečeno, od sociálního kurátora se očekává, že bude schopen 
odborné poznatky a vědomosti přímo přenášet do praktické sféry sociální 
práce – tzn. stanovených činností v oblasti přímé práce s klienty a také do 
činností koordinačních. 

Současný stav
Celkem do analýzy vstoupilo 100 dotazníků. Do dotazování se pravděpodobně 
častěji zapojili sociální kurátoři, které téma zaujalo a cítili potřebu se k němu 
vyjádřit. Celkem se po distribuci vrátilo zpět 108 dotazníků - důvodem 
vyřazení osmi bylo jejich neúplné vyplnění a bohužel i pozdní návrat. Třetinu 
dotazníků respondenti vyplnili v tištěné podobě a zbytek elektronicky. Někteří 
sociální kurátoři dotazník nevyplnili s odůvodněním, že je zaměstnavatel na 
další vzdělávání neuvolní a tudíž nenalézají ve vyplnění dotazníku smysl. 
Jiní odpověděli, že se nacházejí na této pracovní pozici dočasně, že věnují 
této činnosti zcela zanedbatelný prostor nebo jsou momentálně mimo 
svou práci. 15 e-mailů se vrátilo jako nedoručených, potvrzení o doručení 
dotazníku dorazilo ze 130 e-mailových adres. 

Výsledky tudíž můžeme vztáhnout pouze na okruh těch sociálních kurátorů, 
kteří dotazník vyplnili. Velmi důležité informace přinesly dva skupinové 
rozhovory, jichž se aktivně zúčastnilo 18 osob. 

V dalším textu se věnuji jednotlivým aspektům současného stavu – 
charakteristice respondentů, vzdělanostní struktuře, době působení v sociálních 
službách,  postojům k dalšímu vzdělávání, sebehodnocení, výkonu profese, 
pracovním podmínkám a představám o vzdělávacím programu.  

Charakteristika sociálních kurátorů
Sociální kurátoři, kteří vyplnili dotazník, pocházejí ze všech čtrnácti 
krajů. Kolem 10 % sociálních kurátorů působí v Hl. městě Praha, ve 
Středočeském, Jihočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. 
Nejméně sociálních kurátorů se do šetření zapojilo z Karlovarského, 
Zlínského a Olomouckého kraje (pod 4 %). 
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Sociální kurátoři podle krajů

Sociální kurátoři podle pohlaví

Podle pohlaví jsou mezi sociálními kurátory z jedné třetiny zastoupeni muži 
(34 %), ze dvou třetin ženy (66 %). 

Mezi sociálními kurátory je nejčastěji zastoupena věková kategorie 41 
až 50 let. Tvoří ji přibližně třetina všech kurátorů (32 %). Další početně 
zastoupenou věkovou kategorií představují osoby ve věku 26 – 30 let 
(16 %). Ve vzorku je patrný pokles respondentů ve věkových kategoriích 
nad 51 let.

Sociální kurátoři podle věkových kategorií

Sociální kurátoři působí v různě velkých obcích. Dvě třetiny dotázaných 
působí v obcích do 20 tisíc obyvatel (65 %). Obce od 20 000 do 49 999 
obyvatel jsou zastoupeny ve 21 % a obce nad 50 tisíc obyvatel 14 % 
případů. Musím doplnit, že velikost obce nevypovídá nic o počtech klientů, 
kterým sociální kurátor poskytuje své služby. Klienti mohou a také většinou 
pocházejí z mnohem širšího teritoria než je obec, v níž kurátoři působí. 
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Sociální kurátoři podle velikosti obce

Doba působení v sociálních službách
V průměru respondenti strávili na pozici sociálního kurátora 6 let. Více než 
polovina kurátorů vykonává svou funkci méně než pět let (56 %). Pětina 
dotázaných vykonává kurátorskou práci v rozmezí šesti až desíti let, téměř 
čtvrtina se v profesi pohybuje více než jedenáct let (24 %). Většinou se 
jedná o osoby, které na místo sociálního kurátora nastoupily po předchozí 
zkušenosti v sociální oblasti - průměrný počet let, který respondenti 
odpracovali v sociální oblasti je více než 10. Průměrně tedy sociální kurátor 
před působením na místě sociálního kurátora pracoval v sociální oblasti čtyři 
roky. Přibližně pětina sociálních kurátorů pracuje v oblasti sociální práce 
méně než pět let (22 %), třetina v rozmezí šesti až desíti let (31 %). Déle než 
11 let v sociální práci pracuje téměř každý druhý sociální kurátor (47 %). 

 

Doba působení v pozici sociálního kurátora a v oblasti sociální práce 

Vzdělanostní struktura
Nejčastěji mají respondenti střední vzdělání s maturitou a to téměř v polovině 
případů (47 %). Vysokoškolské vzdělání má třetina respondentů (33 %). 
Každý pátý kurátor absolvoval některou z vyšších odborných škol (20 %). 

Vzdělanostní struktura
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Zajímavou informaci obdržíme, pokud se zajímáme o to, v jaké oblasti 
sociální kurátoři získali vzdělání. Jen mírně totiž převažují ti, kteří obdrželi 
vzdělání v sociální oblasti – celkem se jedná o tři pětiny respondentů 
(58 %). Více než dvě pětiny kurátorů jsou vzdělány v jiné než sociální 
oblasti (42 %). 

Oblast nejvyššího dosaženého vzdělání 

Postoje sociálních kurátorů k dalšímu vzdělávání
Pozitivní informací je, že téměř všichni sociální kurátoři se domnívají, 
že vzdělávací program je potřebný (98 %). O absolutní potřebnosti jsou 
přesvědčeny téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %). Na druhé straně ale 
existují dvě procenta těch, kteří o potřebnosti vzdělávacího programu 
pochybují. 

Vnímání potřebnosti vzdělávacího programu

sociální
58%

jiná než sociální
42%

Přes uvědomování si potřebnosti vzdělávání se objevily v rozhovorech 
i názory, že jsou sociální kurátoři na svou práci dobře připraveni. Co ale 
postrádají, jsou možnosti uplatnění konkrétních forem pomoci a také oporu 
v legislativě. 

Kolik dotázaných si rozšiřuje vzdělávání v rámci prezenční nebo distanční 
formy studia? Čtyři pětiny dotázaných si vzdělání dále nerozšiřuje (81 %). 
O vyšší odborné vzdělání usilují 2 % sociálních kurátorů, o různé stupně 
vysokoškolského vzdělání celkem 14 %. 

Rozšiřování vzdělání v rámci prezenčního nebo distančního studia

Sebehodnocení
Ve srovnání se vzdělanostní strukturou a rozšiřováním si vzdělání je 
zajímavé sebehodnocení sociálních kurátorů. Své stávající znalosti 
a vědomosti shledávají ve valné většině vzhledem k nárokům práce 
za dostatečné (90 %). Pouze 10 % z nich své dovednosti označilo jako 
částečně nebo zcela nedostatečné. Většina sociálních kurátorů je se svými 
znalostmi spokojena. 
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Dostatečnost znalostí a vědomostí

Při pohledu na jednotlivé oblasti práce kurátora se ovšem v sebehodnocení 
respondentů objevují výrazné rozdíly. Mezi nejlépe zvládnuté činnosti 
kurátoři zařadili spolupráci s ostatními sociálními pracovníky, šetření 
v místě pobytu klienta, spolupráci s úřady, rozhodování o přiznání a výši 
mimořádné okamžité pomoci a poskytování základního sociálního 
poradenství. I v dalších oblastech si kurátoři vystavili vcelku pozitivní 
hodnocení. Jednalo se o dodržování profesní etiky, pomoc při obstarávání 
osobních záležitostí klienta, vytvoření optimálního vztahu s klientem, 
vedení spisové dokumentace, vedení statistických výkazů a spolupráce 
s rodinami klientů. Mírně horší hodnocení se objevuje v oblastech 
plánování činností a řízení svého pracovního času, oddělování práce 
a soukromí, kontaktování klientů v zařízeních, zastupování klienta při 
vyjednávání záležitostí, spolupráci s vedením města či obce a aplikování 
metod kontinuální sociální práce. Nejhorší hodnocení si vystavili kurátoři 
v oblastech zprostředkování kontaktu klienta se společenským prostředím, 
podílení se na zvýšení prestiže profese, doprovázení klientů na jednání 
a vypracování individuálního motivačního postupu pro klienta. Mezi 
tři nejhůře hodnocené oblasti patří zabránění sociální izolace klienta, 
vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí a zmírnění dopadu vlivu 
rizikových skupin. 

Sebehodnocení sociálních kurátorů v oblastech základních činností
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Z výčtu uvedených činností je patrné, že sociální kurátoři podle svých 
představ výborně zvládají spolupráci s institucemi a svými kolegy 
a klientům dokáží poskytnout okamžitou pomoc v základním rozsahu, 
přičemž respektují klienta a umí zvládnout administrativní nároky související 
s prací. Obtíže jsou z perspektivy kurátorů spojeny s uskutečňováním 
kontinuálních forem sociální práce a činností, které jsou ve vztahu ke 
klientovi náročnější (návštěvy, zastupování, doprovázení, vyhledávání). 
Kurátoři pochybují o úspěších svých aktivit v oblasti individuální práce 
s klientem, motivace klientů v konkrétních případech a o možnostech 
zabránit důsledkům sociálního vyloučení. Za zmínku zcela jistě stojí i horší 
hodnocení v oblasti spolupráce s vedením města či obce a podílení se na 
zvýšení prestiže své profese. 

Z uvedeného vyplývá, že sociální kurátoři se pozitivně sebehodnotí 
v oblastech jednodušších činností, které, jak se zdá, se naučili úspěšně 
zvládat. Základní aspekty sociální práce zvládají na dobré úrovni. Obtíže 
ale nastávají u aktivit, které vyžadují individuálnější a dlouhodobější formu 
práce s klienty. 

Výkon profese sociálního kurátora
Při výkonu práce se sociální kurátoři setkávají s nejasnostmi ohledně 
pracovní náplně a také s kumulací funkcí, která je přijímána s rozpaky. 
Těmto dvěma tématům se nyní budu věnovat podrobněji. Více než 
polovina sociálních kurátorů pokládá svou pracovní náplň za nedostatečně 
zpracovanou (57 %). Pět procent kurátorů žádnou pracovní náplň týkající 
se výkonu kurátorské práce neobdrželo, v malé míře pracovní náplň 
zohledňuje činnosti kurátora v 15 % případů, dalších 37 % uvádí, že náplň 
činnosti zohledňuje jen do určité míry. 

Zpracovaná náplň práce s vymezením činností soc. kurátora

Součástí práce sociálních kurátorů nejsou jen činnosti v oblasti přímé 
práce s klientem, ale i činnosti v oblasti koordinační činnosti. Sociální 
kurátoři mají mapovat a vyhodnocovat potřeby uživatelů služeb, dále 
aktuální stav poskytovaných služeb v regionu a iniciovat vznik chybějících 
služeb. V pracovní náplni má koordinační aktivity uvedena méně než 
polovina sociálních kurátorů (46 %). Koordinační aktivity nejsou uváděny 
v pracovních náplních těch, kteří mají vymezen menší prostor pro činnost 
sociálního kurátora v rámci pracovního úvazku. 

Z rozhovorů vyplynulo, že realizace koordinačních aktivit klade na pracovníky 
velké nároky. Koordinace slovy jednoho metodika znamená, že má být 
„řečeno kdo má koordinovat koho“. Koordinace vyžaduje dostatek času pro 
jednání s partnery a také předpokládá, že „máme partnerům co nabídnout“. 

Koordinační aktivity uvedeny v pracovní náplni
 

Většinou bývá v praxi práce kurátorů spojena s dalšími pracovními 
činnostmi. Samotní kurátoři hovoří o kumulaci funkcí. Pouze necelých 
18 % respondentů se věnuje práci kurátora 100 % svého úvazku. Vesměs 
se jedná o sociální kurátory působící ve větších obcích. Kumulace 
častěji postihuje kurátory z malých obcí. Ti mají většinou činnost kurátora 
kumulovanou s jinými činnostmi. Pro tři čtvrtiny dotázaných (75 %) tak 
práce kurátora zabírá méně než 50 % jejich úvazku. Z tohoto úhlu pohledu 
se může zdát, že pro většinu zaměstnanců se jedná o funkci, která je 
v rámci celého komplexu práce spíše okrajovou záležitostí, zcela jistě to 
platí pro třetinu zaměstnanců. 
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Velikost vyčleněného úvazku pro činnost sociálního kurátora

Jak celou situaci vnímají samotní sociální kurátoři? Domnívají se, že je 
takto vyčleněný prostor v rámci úvazku pro kurátorskou práci dostačující? 
Více než polovina dotázaných si myslí, že vymezený prostor jim dostačuje 
(55 %). Ve 29 % případů však tento prostor spíše nepostačuje, ve 14 % 
nedostačuje zcela určitě. 

Dostatečnost vyčleněného prostoru v rámci úvazku

Je na místě se ptát po těch, kteří jsou s vymezeným prostorem pro 
kurátorskou práci nespokojeni. Jak ukazuje následující graf, respondenti, 
u kterých práce sociálního kurátora tvoří pouze menší část pracovního 
úvazku, se poměrně často domnívají, že prostor který mají této činnosti 
vyhrazen, není vzhledem k situaci dostatečný. Častěji nespokojeni jsou 
především ti, kteří mají pro zmíněnou práci vyčleněno méně než 25 % 
stávajícího pracovního úvazku. Kurátoři s vysokou mírou kumulace funkcí 
považují vyčleněný prostor v rámci úvazku za nevyhovující, tito kurátoři 
zároveň pocházejí z menších obcí.

Hodnocení dostatečnosti vyčleněného prostoru v rámci úvazku podle 
rozsahu stávajícího úvazku
 

A jak vnímají respondenti zmíněnou kumulaci funkcí? Pro přibližně tři 
čtvrtiny z nich kumulace práce kurátora s jinými činnostmi představuje 
problém (73 %). Z toho ji shledala pětina dotázaných za velmi problémovou 
(19 %). Na druhé straně pro 27 % dotázaných kumulace funkcí žádný 
problém nepředstavuje. 
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Kumulace funkce sociálního kurátora s ostatními funkcemi

Nejvíce je problémovost vnímána respondenty, jejichž práce kurátora tvoří 
větší část jejich úvazku – přesahuje 51 %. 

Problémovost kumulace funkce sociálního kurátora s ostatními podle 
rozsahu stávajícího úvazku

Jednou z překážek při plnění činností v oblasti přímé práce je podle sociálních 
kurátorů nedostatečný časový prostor. V průměru tráví respondenti prací 
s klienty v terénu asi 8 hodin týdně, to znamená, že terénní práci věnují 
sociální kurátoři průměrně jeden den v týdnu. Existují zde ale značné rozdíly 
- zatímco 42 % z nich tráví prací s klienty méně než 5 hodin týdně, čtvrtina 
respondentů naopak věnuje této činnosti 16 a více hodin. 

Jeden z metodiků k tomu doplnil, že dochází ke kolizi mezi povinností 
kurátora aktivně působit v terénu a dodržovat úřední hodiny. 

Sociální kurátoři jsou sociálním pracovníky, kteří působí při obcích 
s rozšířenou působností. V jedné skupině se sociální kurátoři pokoušeli 
vymezit základní činnosti a smysl této funkce. Rozsah jednotlivých činností 
se liší úřad od úřadu. Jeden kurátor k tomu uvádí: „Na úřadech k tomu 
různě přistupují, někde je to jen dávkový specialista, jinde terénní sociální 
pracovník“. Částečně byla tato funkce přenesena z okresních úřadů, v nově 
vzniklých obcích s rozšířenou působností se ale před třemi lety na tato 
místa dostali „lidé, kteří se museli učit a měli štěstí, pokud něco pochytili 
od zkušených kozáků“. Z diskuse vyplynulo, že se sociální kurátoři liší jak 
podle časového prostoru, který této práci věnují, tak i podle jednotlivých 
činností. Na jedné straně se nachází velmi obecná představa o působení 
sociálního kurátora, která na úrovni obcí získává velmi rozdílné podoby. 
Často je koncipována jako doplňková činnost. „Pracovní náplň sociálního 
kurátora není nikde daná …“, není zřejmé, co vlastně může a hlavně i musí 
vykonávat. Není divu, že existují různé výklady a verze pracovních náplní. 
Kurátoři postrádají závaznou a jednotnou náplň práce. Chybí jim opora 
v zákoně či vyhlášce, kde by bylo alespoň rámcově zmíněno působení 
kurátorů. Obce jsou ale podle slov jednoho diskutujícího s působením 
sociálních kurátorů spokojeny. „Kdo jiný by s nimi dělal? Ostatní se jich 
bojí …“. Míní tím skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením, na které 
mnozí sociální pracovníci nahlíží s despektem. Také statistický formulář 
nepokrývá všechny činnosti a skupiny, kterým se kurátor věnuje, což 
devalvuje práci“. Nejasné vymezení činností vede k tomu, že obce do 
pracovních náplní vkládají obecné popisy, které doplní o konkrétní činnosti 
jiných funkcí. Tomu pak odpovídá i malá část úvazku, která například pro 
kurátorskou činnost činí 0,2 úvazku. Pokud se věnuje pracovník sociálně 
právní ochraně a má k tomu kurátorství přidruženo, pak zůstává zcela „na 
chvostu zájmu“. 
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Pracovní podmínky
Třetina sociálních kurátorů v posledních dvou letech zvažovala, že by 
mohla opustit své zaměstnání a věnovat se něčemu jinému (33 %). Jedná 
se o sociální kurátory z menších obcí, kteří mají kumulované funkce. 

Zvažoval(a) v posledních dvou letech odchod ze zaměstnání

S tvrzením, že se po počátečním nadšení vytratil smysl povolání, souhlasilo 
celkem 38 % dotázaných. Často se jedná o zaměstnance, kteří nedokáží 
prosadit změny v organizaci týkající se výkonu jejich práce, ztratili víru 
v to, že svým úsilím dokáží změnit situaci svých klientů a často zvažují 
odchod ze zaměstnání. Smysl své práce dokáže stále nalézt tři pětiny 
zaměstnanců (62 %). 

Vytracení smyslu povolání

Kurátoři v poslední době vnímají nárůst administrativy. Byrokratizace práce 
souvisí s „běžným chodem úřadu“. Týká se složitých procesů při odesílání 
a přijímání korespondence (spisová služba). 

Do procesu zavádění standardů kvality či jiné metody zvyšování kvality se 
doposud zapojila menší část kurátorů – přibližně pětina (22 %). 

Zapojení se do procesu implementace standardů kvality či jiné 
metody zvyšování kvality
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Většina respondentů nespatřuje problém ve vybavení svého pracoviště, 
86 % je s vybavením spokojeno. Jako problematické se ovšem jeví 
hodnocení možnosti sociálních kurátorů prosadit v organizaci změny 
k lepšímu. Už v pasáži o sebehodnocení se objevily obtíže ve spolupráci 
s vedením obce či města. I když možnost prosadit změny dokáže více 
než polovina dotázaných, více něž 45 % má názor opačný. Umění 
prosadit změny souvisí se zájmem zaměstnavatelů o práci kurátorů a také 
oceněním této práce. Zarážející je poměrně malý zájem zaměstnavatelů 
o práci sociálních kurátorů. O jejich práci se podle názoru kurátorů zajímá 
jen něco málo přes 40 % zaměstnavatelů. Zájem zaměstnavatelů je velmi 
důležitý - provází ho totiž schopnost předávat kurátorům informace, pocit, 
že je práce oceňována, dostatečné personální obsazení a možnost prosadit 
v organizaci v oblasti kurátorství změny k lepšímu.  

Zaměstnavatel - jeho zájem o práci soc. kurátorů, dostatečnost vybavení 
pracoviště a možnost kurátorů prosadit v organizaci změny k lepšímu

Zvláště dobře nedopadlo ani hodnocení množství a kvality informací 
poskytovaných nadřízenými orgány. Spokojeni jsou kurátoři nejvíce 
s informovaností ze strany metodika (63 %), s odstupem následuje 
zaměstnavatel (40 %) a MPSV (23 %). Z těchto údajů je patrné, jak 
významná je v přenosu informací role metodika. Nedostatek informací 
kurátoři dávají do souvislosti s nezájmem společnosti o řešení problémů 
osob ohrožených sociálním vyloučením.

V rozhovorech kurátoři upozornili na možné příčiny nedostatků při 
přenášení informací z kraje ke konkrétnímu sociálnímu kurátorovi na obci. 
Kraj přenáší informaci na vedoucí(ho) odboru a odtud na obec a následně 
ke kurátorovi. Potíže nastávají na různých úrovních předávání informace. 
Také se sociální kurátor nemůže účastnit všech porad: „Na malých obcích, 
kde dělá čtyři funkce dohromady, se nemůže rozčtvrtit …“ a přijet na 
každou poradu. 

Hodnocení dostatečné informovanosti sociálních kurátorů ze strany 
zaměstnavatele, metodika a MPSV

Zajímavou je také informace o vnímání ocenění práce kurátorů 
zaměstnavatelem a společností. Respondenti se domnívají, že jejich 
práce není dostatečně oceněna. A to jak ze strany zaměstnavatele, tak ani 
ze strany společnosti. Ocenit tuto práci dokáže podle dotázaných zhruba 
každý třetí zaměstnavatel. Společnost je v ocenění velmi skoupá. O tom, 
že dokáže ocenit práci sociálních kurátorů, je přesvědčeno pouhých 16 
% respondentů. Tyto údaje vypovídají o nízké prestiži povolání. Ocenění 
ze strany společnosti i zaměstnavatele ovlivňuje motivaci k rozšiřování si 
vzdělání. Se společenským ocenění práce kurátorů souvisí i přesvědčení, 
že je v jejich silách zlepšit situaci osob ohrožených sociálním vyloučením. 
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Ocenění práce sociálních kurátorů

Mezi respondenty rovněž převládá názor, že společnost nemá zájem 
řešit problémy osob ohrožených sociálním vyloučením (více než 80 %). 
Téměř polovina respondentů se ale současně domnívá, že není v jejich 
silách pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením při začlenění 
do společnosti. Dvě třetiny respondentů se domnívají, že je v místě jejich 
působení dostatečný počet kurátorů.

 

Zájem o řešení problémů osob ohrožených sociálním vyloučením

Ve druhém skupinovém rozhovoru se sociální kurátoři shodli, že praktickou 
pomoc klientům dnes výrazně limituje uplatňování tržních mechanismů. 
Jedna kurátorka k tomu uvedla: „Dnes nejsou žádné možnosti. Všechno 
je tržní. Dám mu tisíc korun a končím … mají dluhy, ale nemají práci, co 
můžu nabídnout?“ Významným okamžikem je pomoc rodiny, nejhůře jsou 
na tom klienti, kteří postrádají podporu rodiny a nemají žádné zázemí. 
Omezení spočívá v nedostatečných zdrojích. Kurátorka k tomu podotýká: 
„Chybí pracovní místa, nejsou. Pak mám dokola pořád stejné klienty. Není 
bydlení, není rodina, není práce. Co pak?“ Jiný dodává: „Nabízím jenom 
šatník, nic víc“. Povolání sociálního kurátora nemá společenskou prestiž 
a jen obtížně s tím může něco sám kurátor dělat. Chybí k tomu „právní 
opora“. Pomoc se mnohdy omezuje jen na základní nezbytnou podporu, 
která v podstatě odpovídá poskytnutí mála finančních prostředků. Práce 
sociálního kurátora se tak zužuje „jenom na dávky a spis“. Jiný kurátor 
k tomu uvedl: „Kurátor je figurka, nemá žádné možnosti“. Mnohdy se práce 
zúžila na formální vykonávání činností. „Dobře vedený spis je u nás na 
úřadě priorita, musí být dobře očíslovaný …“ Možnosti pomoci omezuje 
také proces začleňování klientů do nevhodných sociálních prostředí. 
Kupříkladu „na ubytovnách jsou kriminálníci, přijde z kriminálu a je to … 
stále stejné prostředí“. Neexistuje sociální bydlení, které by usnadnilo 
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začlenění do běžného života. Klienti vlastně „na nic nedosáhnou“. 
Absence systémové podpory a nemožnost si zajistit bydlení a práci je 
znakem nezájmu společnosti o tyto osoby. „Vyrábíme si bezdomovce“. 
Komplikace jsou spojené s nezájmem o politiku bydlení. Klienti na vlastní 
bydlení nedosáhnou, obce jim nenabízí sociální bydlení. Kurátoři citlivě 
vnímají situaci, kdy společnost nenabízí žádné alternativy a tak mnozí 
z klientů končí v paralelních sociálních sítích, které se samy reprodukují. 
„Špatné prostředí je nabaluje a nabaluje …“. Někteří kurátoři postrádají 
zodpovědnost společnosti a jejich reprezentantů za beznadějnou situaci 
mnohých klientů – ti volí vlastní adaptační strategie, přičemž se navazují 
na nevhodná sociální prostředí. Taktiky klientů jsou vesměs zaměřeny 
na momentální přežití a postrádají strategičtější ráz. Klienti se řídí „jinou 
logikou“, málokdy zvažují důsledky svých činů a přemýšlí o budoucnosti. 
Aktivizovat klienta je velmi obtížné a většinou narazí na materiální 
překážky. Pokud chce nalézt práci, musí ji vyhledávat, jezdit, což vyžaduje 
finanční prostředky. Pokud je dotčený nemá, půjčí si a vznikají mu další 
dluhy. V jedné skupině se diskutující shodli, že základním inkluzivním 
mechanismem je začlenění do pracovního trhu. 

Společnost je „vůči této skupině negativně naladěna“. Tato skupina je 
velmi heterogenní, „co klient to špek“. Navíc u klientů dochází ke kumulaci 
handicapů. Práce sociálních kurátorů není příliš vidět. „Pozná se to, až 
když onemocní, nikdo to za něj nechce dělat“.

Představy o vzdělávacím programu
Jak si sociální kurátoři představují své případné vzdělávání? Musím 
upozornit, že se jedná o pociťované potřeby, které se nemusí krýt s potřebami 
skutečnými. Může nastat situace, kdy respondenti upřednostňují takový 
obsah vzdělávání, který neodpovídá skutečným potřebám. V našem 
případě by se sociální kurátoři nejraději vyhnuli tématu rovných příležitostí, 
přitom se jedná o téma, které ovlivňuje mnohé přístupy v sociální práci. 
S vědomím toho, že není zcela jednoznačné rozdělení témat na teoretická 
a praktická, jsem nabídnul respondentům možnost ohodnotit potřebnost 
zajištění vzdělávání v tématech, která jsem označil za teoretičtější 
a praktičtější. Teoretičtější témata lze rozčlenit do tří skupin – velmi 
žádaná (hodnocení do 2), žádaná (2 – 2,5) a málo žádaná (2,5 a více). Do 
skupiny velmi žádaných témat respondenti zařadili témata psychologická 
(psychologická práce s klientem, poskytování poradenství klientům, 
psychologie osobnosti a sociální psychologie), právní (právní předpisy 
a dokumenty – nové právní předpisy, aplikace zákonných norem, změny 
plynoucí ze zákona o sociálních službách a hmotné nouzi, pracovní právo, 
občanské právo, trestně-právní problematika, dávky mimořádné okamžité 

pomoci, nároky a možnosti pro osoby tzv. společensky nepřizpůsobené) 
a informativní o skupinách klientů (o osobách propuštěných z výkonu 
trestu, o osobách v trestním řízení, o situaci závislých osob – návykové 
látky, projevy závislosti, sociální dopady, motivace k léčbě a možnosti 
sociální práce) a dalších aspektech práce (trestní řízení - průběh, rizika 
sociální práce s klienty – rizika terénní práce, zdravotní rizika, možnosti 
ochrany před riziky, informace o onemocněních u jednotlivých skupin 
klientů, možnostech nákazy, součinnost se zdravotnickými zařízeními). 

Ve druhé skupině žádaných témat se objevují témata informativní 
(o odchodech z ústavní a ochranné výchovy, o situaci bezdomovců a osob 
bez přístřeší, o dlouhodobě nezaměstnaných), dále některé jevy (domácí 
násilí – ochrana obětí, pomoc obětem, institut vykázání) a procesy 
(exekuční řízení – promlčení, oddlužení, dále soudní jednání – opravné 
prostředky, správa majetku, opatrovnictví, dále začleňování klientů na trh 
práce – možnosti pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením při překonávání překážek při návratu na pracovní trh) a témata 
související s výkon profese (hmotná nouze – dávky a motivační plán, 
sociální služby poskytované ve vybraných zařízeních – přehled zařízení 
a služeb, instituce a organizace v oblasti práce s osobami ohroženými 
sociálním vyloučením, profesní etika a zásady – uplatnění při výkonu 
činností, mlčenlivost, standardy práce, ochrana osobních údajů, rodina 
jako vztahová síť, neúplná rodina, teorie sociálního vyloučení – vznik 
a příčiny a forenzní psychologie – oběti trestných činů). Mezi méně žádaná 
témata se zařadily informace o vybraných skupinách klientů (o situaci 
Rómů, situaci menšin a etnik, situaci cizinců a migrantů, situaci uprchlíků, 
dále o prostituci). Mezi tématy se objevily i sekty a nová náboženská hnutí 
a extremismus, advokacie – role a působení advokáta, teorie sociální 
práce a rovné příležitosti (diskriminace, znevýhodnění etnických skupin). 

Žádné téma sociální kurátoři nepovažovali za vyloženě zbytečné.  
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Obsah vzdělávacího programu – hodnocení „teoretičtějších“ témat Jaká „praktičtější“ témata sociální kurátoři upřednostňují? Opět rozdělíme 
témata podle žádanosti do tří skupin: velmi žádaná (do 1,6), žádaná (1,6 
– 2) a málo žádaná (2 a více). Mezi velmi žádaná praktičtější témata patří 
oblast práce s „problémovým“ klientem: práce s klientem agresivním, 
s klientem s poruchami osobnosti, s klientem nespolupracujícím 
a s klientem v oblasti závislostí. Sociální kurátoři se zajímají o komunikaci 
s „problémovými“ typy klientů a také o jejich motivování. Druhé žádané 
uskupení témat tvoří rovněž oblast rozvoje dovedností v přímé práci 
s klientem: praktické metody sociální práce s jednotlivcem, práce 
s nesvéprávným klientem (vykonávání a ustanovování opatrovnictví, péče 
o klienta, životní situace, možnosti sociální práce), krizová intervence, 
terénní sociální práce, komunikace s klientem a rozvoj komunikačních 
dovedností (verbální a neverbální komunikace, asertivita, nácvik 
modelových situací, videotrénink). Vedle těchto témat se objevují témata 
zaměřená na podporu kurátorů (psychohygiena), rozvoj dovedností 
(vedení spisové dokumentace o klientech) a znalostí o institucích (praxe 
institucí státní správy – vězeňství, policie, uprchlictví, léčebná zařízení). 
Třetí uskupení tvoří méně žádaná témata: supervize – praktická aplikace, 
jak chránit zdraví při práci – zdravotní rizika, mediace jako způsob řešení 
konfliktu, působnost nevládních neziskových organizací, praktické metody 
sociální práce se skupinou a komunitou a mezikulturní komunikace (etnika, 
menšiny). 

Z hodnocení témat lze vypozorovat, že praktičtější témata získala 
u sociálních kurátorů vyšší skóre hodnocení důležitosti ve srovnání 
s tématy teoretičtějšími. Kurátoři při výběru témat dbali na praktické využití 
předávaných znalostí. 
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Obsah vzdělávacího programu – hodnocení „praktičtějších“ témat Účast na školení předpokládá, že zaměstnanec tráví určitý čas mimo svou 
práci. Dotázal jsem se, kolik dnů mohou respondenti strávit měsíčně na školení, 
aniž by tím došlo k narušení jejich práce. Polovina dotázaných uvedla, že dva 
dny měsíčně by nepředstavovaly problém, i když téměř polovina by mohla na 
školení strávit delší čas. Až na výjimky by ale pro většinu respondentů déle 
než čtyři dny na školení představovaly závažný problém. Kurátoři uvedli, že 
průměrně 2,7 dnů mohou měsíčně strávit na vzdělávací akci. 

Celková délka školení uváděná respondenty se pohybovala od 2 do 30 
dnů. Názor necelých 60 % respondentů se pak pohyboval v rozmezí 10 
až 15 dnů. Průměrně by mělo podle názoru dotázaných vzdělávání pro 
kurátory trvat 15 dnů, aby bylo skutečně přínosné. Optimální trvání jedné 
vzdělávací akce (jednotlivý blok) se v průměru pohybuje kolem čísla 2,3 
dnů. Podle 62 % respondentů by měl jeden blok trvat dva dny, dva a půl 
dne vyhovuje 16 %. 

Optimální trvání jedné vzdělávací akce ve dnech

Počet osob, které se mohou v jedné skupině společně školit, určili kurátoři 
průměrně na 19. 
Zájem o účast na školení je v rámci týdne nerovnoměrně rozložen. Při 
hodnocení vhodnosti jednotlivých dnů zcela propadl víkend a jen necelým 
20 % respondentů by vyhovovalo, aby vzdělávací akce proběhla v pondělí. 
Naopak více než 80 % respondentů vyhovuje čtvrtek. Pokud by se jednalo 
o dvoudenní školení, jak ukazují předchozí zjištění, pak by bylo vhodné 
ho propojit s pátkem. Je ovšem otázka, do jaké míry by respondenti byli 
v pátek ochotní účastnit se školení v plné délce, vzhledem k jejich odmítnutí 
dnů, kdy by školení šlo na úkor jejich volného času. V úvahu tedy připadá 
uskutečnění akce ve dnech úterý – středa nebo čtvrtek – pátek. 
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Vhodné dny v týdnu pro pořádání vzdělávací akce

S obtížemi se můžeme setkat při dojíždění sociálních kurátorů za vzděláváním. 
Nejsou totiž příliš nakloněni delšímu dojíždění na místo vzdělávací akce. 
Téměř tři pětiny dotázaných by volilo místo vzdělávací akce v rámci kraje 
(57 %), do sousedících krajů by neváhalo dorazit 15 % z nich. 

Ochota sociálních kurátorů dojíždět za vzděláváním
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Zájem o účast na vzdělávání mnohdy ovlivňuje nejenom obsah, ale 
i další motivující faktory. Většinu dotázaných dokáže motivovat také 
výměna zkušeností s kolegy (téměř 90 %). Motivující jsou také setkání 
se s osobnostmi v oboru a možnost navázání vztahů s kolegy. Téměř 
polovina dotázaných se cítí být motivována také dobrou organizací akce 
a příjemným prostředím. Méně než třetinu kurátorů motivuje oborové 
setkání, ještě méně pak vzdálení se stereotypu práce a odpočinek. 

Dodatečné formy motivace k účasti na vzdělávacím programu

Více než polovina respondentů by v rámci vzdělávání přivítala jako 
studijní materiály pracovní sešity, tématické okruhy přednášek a tématické 
materiály. Naopak nejmenší oblibě se těší učebnice a odborné publikace. 
Z údajů rovněž vyplývá, že respondenti dávají přednost tištěným materiálům 
před elektronickými.
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Preferované druhy studijních materiálů

Mezi překážky, které brání respondentům zapojit se do vzdělávání, patří 
zejména kolize doby vzdělávání s úředními dny a náhlými pracovními 
povinnostmi. V některých případech sociální kurátoři za překážku označili 
i své nadřízené, kteří nemají dostatečné porozumění pro uvolnění z práce. 
Je nutné si vyžádat jejich souhlas. Poslední uváděnou překážkou je 
kumulace s ostatními funkcemi, které zastírají nutnost rozvíjet se právě 
v této jedné konkrétní oblasti. 

V představách o lektorech se sociální kurátoři docela shodují. Lektor by 
měl mít zkušenosti z praxe, měl by být dobře vybaven po odborné stránce, 
umět navázat kontakt s účastníky (diskutovat, komunikovat) a přednášet 
(pedagogické schopnosti, srozumitelný výklad). Mimoto by měl znát situaci 
v regionu a orientovat se v práci sociálních kurátorů. 

IV.  IDENTIFIKACE POTŘEB SOCIÁLNÍCH 

KURÁTORŮ

V této kapitole shrnuji dosavadní zjištění a z výčtu zjištění se zaměřím 
na pojmenování základních překážek bránících v dosažení standardního 
stavu, dále problémů a potřeb. 

Překážky bránící dosažení standardního stavu jsou následující:

•  Vyzdvihování praktičtějších témat na úkor teoretičtějších, absence teoretické 
průpravy středoškolsky vzdělaných osob v oblasti sociální práce.

•  Spokojenost se svými znalostmi a dovednostmi, pouze desetina kurátorů 
je s nimi nespokojena.

• Nedostatečně zpracovaná pracovní náplň. 

• Kumulace funkcí. 

• Nárůst byrokracie a administrativních úkonů. 

Mezi problémy, s nimiž se v této oblasti sociální práce lze setkat, patří:

•  Vysoký podíl osob se středoškolským vzděláním a osob se vzděláním 
z jiné než sociální oblasti.

•  Obtíže se sebehodnocením u aktivit, které vyžadují individuálnější a dlou-
hodobější formy práce s klienty.

• Obce nedisponují kvalitními podklady pro zpracování pracovních náplní.

•  Kumulace funkce sociálního kurátora s jinými funkcemi (především na 
malých obcích). 

• Málo prostoru pro práci v terénu. 

•  Různé postavení a status sociálních kurátorů na obcích s pověřenou 
působností. 

•  Malý zájem zaměstnavatelů o práci kurátorů a také nízké ocenění této práce. 

•  Společnost nemá zájem řešit problémy osob ohrožených sociálním vy-
loučením. 

Potřeby plynoucí ze zjištění jsou tyto:

•  Rozšíření počtu osob s vysokoškolským vzděláním, což se může týkat až 
poloviny sociálních kurátorů.

•  Vytvoření systémových podmínek podpory studia na vysokých školách 
se sociálním zaměřením zaměstnavatelem.
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•  Obeznámení se s tématy týkajícími se kontinuálních forem sociální prá-
ce a činností, které jsou ve vztahu ke klientovi náročnější (návštěvy, za-
stupování, doprovázení, vyhledávání klientů), dále působení v oblasti 
individuální práce s klientem, motivace klientů v konkrétních případech 
a možnostech zabránit důsledkům sociálního vyloučení. 

•  Posílení komunikace s vedením města či obce, objasnění významu práce 
sociálních kurátorů.

•  Aktivní účast na aktivitách zaměřených na zvýšení prestiže profese (PR 
aktivity). 

•  Disponovat závaznou a jednotnou pracovní náplní, která obsahuje výčet 
činností, jimiž se má v práci sociální kurátor zaobírat. Mezi nimi má být 
specifikována činnost koordinační. 

•  Přehodnotit kumulaci funkcí a dostatečnost vyčleněného úvazku pro ku-
rátorskou činnost, obzvláště v menších obcích. 

• Vyčlenění časového úseku věnovaného práci v terénu. 

•  Podpora sociálním kurátorům v malých obcích, kteří jsou „solitéry“, např. 
formou supervize. 

•  V rámci vzdělávání by mělo být zařazeno umění vyjednávat s nadřízenými 
a přesvědčovat.

•  Získání podpory společnosti při řešení problémů osob ohrožených soci-
álním vyloučením.

V. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Sociální kurátoři jsou ve většině zkušenými sociálními pracovníky, 
kteří v průměru působí na své pracovní pozici 6 let. Většinou se jedná 
o pracovníky, kteří na toto místo nastoupili po předchozí zkušenosti 
v sociální oblasti. Průměrný počet let praxe v sociální oblasti činí více než 
10 let. Téměř polovina sociálních kurátorů má středoškolské vzdělání, 
třetina vysokoškolské. Více než dvě pětiny kurátorů jsou vzdělány v jiné než 
sociální oblasti. Pozitivním zjištěním je, že téměř všichni sociální kurátoři 
se domnívají, že vzdělávací program je potřebný. Vzdělávání nepokládají 
za zbytečné, ale kladou důraz na jeho konkrétní obsah a využitelnost 
témat v praxi. U některých navrhovaných témat je zřejmé, že sociální 
kurátoři vycházeli především ze svých momentálních potřeb. Mnozí 
postrádají základní teoretickou průpravu a i když ji mohou vnímat jako 
zbytečnou či neupotřebitelnou, je nezbytné ji do vzdělávání zařadit. Ideální 
by bylo motivovat středoškoláky ke studiu na vysokých školách, kde je 
teoretická průprava součástí bakalářského studia. Vzhledem k vysokému 
zastoupení osob, které nemají vzdělání v sociální oblasti doporučuji do 
vzdělávacího programu zařadit teorii sociální práce, která bude podána 
živou a poutavou formou. Až polovina sociálních kurátorů by mohla 
studovat na vysokých školách. Pracují s poměrně specifickými skupinami 
klientů, což předpokládá zvládnutí teoretické průpravy. Stávající znalosti 
a vědomosti shledávají sociální kurátoři ve valné většině za dostatečné, 
což může nepříznivě působit v oblasti motivace k rozšiřování si vzdělání 
či ochotě účastnit se vzdělávací akce. V sebehodnocení se ukázalo, že 
se sociální kurátoři pozitivně hodnotí v oblastech jednodušších činností, 
které, jak se zdá, se naučili úspěšně zvládat. Obtíže ale nastávají u aktivit, 
které vyžadují individuálnější a dlouhodobější formy práce s klienty, proto 
by měly být upřednostněny témata zaměřená na rozvoj zmíněných forem 
sociální práce. Posílena by měla být komunikace s vedením města či obce 
za účelem objasnění významu práce sociálních kurátorů a sociální kurátoři 
by se měli podílet na aktivitách zaměřených na zvýšení prestiže profese. 

Při výkonu práce se sociální kurátoři setkávají s nejasnostmi ohledně 
pracovní náplně a také s rozpaky přijímanou kumulací funkcí. Více než 
polovina sociálních kurátorů pokládá svou pracovní náplň za nedostatečně 
zpracovanou. Opomíjena je koordinační činnost. Většinou bývá v praxi 
práce kurátorů spojena s dalšími pracovními činnostmi. Kumulace funkcí 
častěji postihuje kurátory z malých obcí, pro část sociálních kurátorů je 
tato činnost spíše okrajovou záležitostí, přičemž pro výkon funkce mají 
vyčleněno málo prostoru. V obcích by měl proběhnout přezkoumání toho, 
zda-li je vyčleněný prostor pro koordinační činnost dostačující a zda-li 
není působení sociálního kurátora zatlačeno do pozadí jinými funkcemi. 
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Sociální kurátoři nemají vytvořen dostatečný prostor pro působení v terénu, 
průměrně mu věnují jeden den v týdnu. 

Třetina sociálních kurátorů v posledních dvou letech zvažovala, že by mohla 
opustit své zaměstnání a věnovat se něčemu jinému - jedná se o sociální 
kurátory z menších obcí, kteří mají kumulované funkce. Dvěma pětinám 
dotázaných se po počátečním nadšení vytratil smysl povolání. Často se 
jedná o zaměstnance, kteří nedokáží prosadit změny v organizaci týkající 
se výkonu jejich práce, ztratili víru v to, že svým úsilím dokáží změnit 
situaci svých klientů a často zvažují odchod ze zaměstnání. Doporučuji 
podpořit tyto „solitéry“ v malých obcích, např. zajištěním supervize. Kurátoři 
v poslední době vnímají nárůst administrativy a byrokracie. Problémem 
není vybavení pracoviště, ale nemožnost sociálních kurátorů prosadit 
v organizaci změny k lepšímu. Umění prosadit změny souvisí s nízkým 
zájmem zaměstnavatelů o práci kurátorů a také s nízkým oceněním 
této práce. V rámci vzdělávání by mělo být zařazeno umění vyjednávat 
a přesvědčovat. Mezi kurátory převládá názor, že společnost nemá zájem 
řešit problémy osob ohrožených sociálním vyloučením. Téměř polovina 
z nich se současně domnívá, že není v jejich silách pomoci osobám 
ohroženým sociálním vyloučením při začlenění do společnosti. 

Podle názorů respondentů by se celková časová dotace školení měla 
pohybovat v rozmezí 10 až 15 dní. Školení by mělo být rozděleno do 
dvoudenních bloků, které budou pořádány přibližně v měsíčních intervalech. 
Jako nejlepší se jeví pořádat vzdělávací akci ve čtvrtek a pátek. Rozhodně 
by neměla být během víkendu ani v pondělí. Počet účastníků jednoho 
školení by neměl překročit 20 osob a kvůli dojíždění by bylo vhodné 
pořádat školení pro účastníky vždy jen v rámci jednoho kraje. Vzdělávací 
program by měl klást větší důraz na praktické využití nových poznatků 
a měl by poskytnout dostatek prostoru pro vzájemnou výměnu zkušeností 
mezi účastníky. Z navrhovaných témat žádné „nepropadlo“. Domnívám se, 
že by bylo vhodné navrhovaná témata do programu začlenit a současně 
přitom zohlednit priority. Témata, jež sociální kurátoři označili za velmi 
žádaná a žádaná by mohla být součástí základního modulu vzdělávacího 
programu. Málo žádaná, ale přesto zastoupená témata by se mohla stát 
součástí modulu nadstavbového, z něhož by si účastníci mohli vybírat 
témata dle svého zájmu. 

poznámky
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