
Databáze sociálních pracovníků  
a pracovníků v sociálních službách

Databáze sociálních pracovníků je součástí Jednotného portálového řešení 
práce a sociálních věcí (JPŘ PSV). JPŘ PSV je tzv. významným informačním 
systémem, který splňuje přísné požadavky na bezpečnost podle zákona  
o kybernetické bezpečnosti, nařízení GDPR a dalších legislativních předpisů.
Pro přihlašování uživatelů jsou využívány centrální služby eGovernmentu  
jako je e-identita nebo Informační systém datových schránek.

Maximální ochrana Vašich údajů

Tvoříme síť 
sociálních 
pracovníků

Údaje v databázi sociálních pracovníků, které nejsou veřejné (např.  
utajená adresa), jsou dostupné pouze uživatelům, kteří údaje vložili,  
nebo pověřeným pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí, je  
tedy zajištěno, aby se k neveřejným údajům dostali výhradně uživatelé,  
kteří na ně mají oprávnění.

Základní funkce Databáze

Mapa sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních 

službách

1 2 3

Inzertní
portál

Podání žádosti  
o uznání 

kvalifikace



Funkce Databáze sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách

Registrace do Mapy sociálních pracovníků – po schválení registrace bude daná osoba vyhledatelná  
v Mapě sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních slůžbách.

Hledání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních slůžbách v Mapě sociálních pracovníků 
– podle pracovní pozice, oblasti sociální práce, kraje, a názvu služby/organizace/ instituce ve které 
pracovnici/pracovníka hledáte;

Podání žádostí o uznání kvalifikace – jak pro sociální pracovnice/pracovníky, tak pro pracovnice/
pracovníky v sociálních službách, kteří svou odbornou kvalifikaci získali mimo ČR na území  
jakéhokoliv členského státu EU, EHP a Švýcarska;

Vložení inzerátu – vkládání inzerátů s nabídkou na pozici sociální pracovnice/pracovník 
nebo pracovnice/pracovník v sociálních službách;
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Připojte se do Mapy  
a vytvořte síť sociálních 
pracovníků a pracovníků  
v sociálních službách

lucie.micinova
Vkládaný text
doplnit: "Registrace je dobrovolná."



Mapa sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách

Cílem MAPY je vytvořit dostupnou síť sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách a shromažďovat o nich především profesní a geografické informace. Všechny 
informace, které budou dostupné, budou takové, které již teď jsou veřejnosti dostupné, 
nejsou však vedené komplexně na jedné platformě pro snadné vyhledávání. Připojte se  
do naší Mapy sociálních pracovníků a dejte o sobě vědět!

Jako sociální pracovník, nebo pracovník v sociálních službách vyplníte  
jednoduchý formulář pro registraci do Mapy sociálních pracovníků. V mapě  
vyplníte typ a místo Vašeho výkonu činnosti a někdo, kdo bude potřebovat  
Vaši pomoc si Vás jednoduše dle mapy bude moci dohledat a kontaktovat Vás.

Mapa je dobrovolná, bezplatná a bezpečná. Díky registraci na základě při-
hlašování přes E-identitu, je zajištěna maximální bezpečnost Vašich údajů.  
Našim cílem je dostat Vaši práci co nejvíce k potřebným. 

Jak Mapa sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách funguje?

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce využít veškerých možných 
prostředků pro zkvalitnění výkonu sociální práce v České republice,  
a proto i registrace do Mapy umožní ministerstvu mít větší přehled  
o počtu sociálních pracovníků a dostupnosti sociální práce.

?

lucie.micinova
Vkládaný text
Také doplnit: "Registrace je dobrovolná."



Bezpečnost vašich údajů v Databázi

E-občanka – od 1. 7. 2018 jsou občanské průkazy vydávány s čipem – další informace zde Občanský průkaz  
s čipem | EOP | Informační web elektronické identity (eidentita.cz). K jejich využívání musíte mít k dispozici 
potřebný hardware (čtečka karet). 

Bankovní identita – Zapojené banky – Bankovní identita (bankovni-identita.cz) – např. přes aplikaci banky:  
Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a MONETA Money bank. Informujte se u své banky,  
zda bankovní identitu podporuje a zda ji máte aktivní.

Moje ID – Služba moje ID slouží k autentizaci uživatelů v různých internetových službách,  
aplikacích a v klientských zónách webových stránek. MojeID – MojeID – Jak na to.

NIA ID (Jméno, heslo a SMS kód) – je identifikační prostředek umožňující zaručené prokazovaní totožnosti 
při přihlašování k online službám, které požadují alespoň značnou úroveň důvěry prostředků identifikace. 
Identifikační prostředek NIA ID | Informační web elektronické identity (eidentita.cz)

Datová schránka – Přihlášení prostřednictvím datové schránky mohou využít jak fyzické, tak právnické osoby.  
Pro přihlášení prostřednictvím datové schránky je nutné mít založenou datovou schránku. Pro její založení lze 
využít pobočku Chzech point.

Možnosti přihlášení a registrace:



Kde se Mapa nachází?

Na hlavní straně portálu 
MPSV najeďte myší  
na záložku Působnost 
MPSV a v rozbaleném na-
vigačním menu klikněte 
na oblast Sociální práce 
a sociální služby.

Zobrazí se stránka 
Sociální práce a sociální 
služby, v jejíž dolní části 
klikněte na odkaz:
Sociální práce  
a vzdělávání.

Poté se zobrazí dlaždice:

Mapa sociálních 
pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách

Inzertní portál

Správa sociálních 
pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách

Dojde k přesměrování 
na stránku Sociální 
práce a vzdělávání,  
v jejíž dolní části klikněte
na odkaz Databáze 
sociálních pracovníků.

www.mpsv.cz

https://www.mpsv.cz/

