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Činnosti sociální práce
§ 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
taxativně vyjmenovává činnosti sociální práce, které
může vykonávat pouze sociální pracovník
• sociální šetření,
• sociálně právní poradenství,
• analytická, metodická a koncepční činnost v sociální
oblasti,
• depistážní činnost,
• poskytování krizové pomoci,
• sociální poradenství a sociální rehabilitace,
• zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje
poskytování sociálních služeb.

Výkon státní správy – správní činnost
 zákonem stanovená povinnost reagovat vždy na klienta
– nejedná se jen o nepříznivou situaci, ale i o zabezpečení
základních životních potřeb, kdy jejich opomenutí může vést
ke zhoršení zdravotního stavu, ublížení sobě či okolí apod.
 nejsou proto přesně stanoveny procesní úkony (na rozdíl od
správního řízení) ani sankce či formální náležitosti
spolupráce klienta a sociálního pracovníka
 výkon činností sociální práce má péčový charakter (policista
na přechodu pro děti)
 faktory činností sociální práce mají několik úrovní – člověka /
prostředí / systému
 činnosti sociální práce se neměří úspěchem klienta
(nepotřebuje sociálního pracovníka) či počtem klientů – není
lineární řešení

Podpora sociálních pracovníků
 Sociální pracovník splňuje předpoklady podle zákona o
sociálních službách
 Sociální pracovník vs úředník
• Sociální pracovník jako specifický úředník
• Kumulované funkce
 Sociální pracovníci obecních úřadů musí plnit svou roli.

 Sociální pracovníci musí dodržovat principy a hodnoty
svého oboru.
 Je potřeba překonat vnímání sociálního pracovníka jako
administrativní síly.

Sociální práce na obecním úřadě
 Sociální pracovník je k dispozici, je dostupný těm
osobám, které se ocitly v situaci, kterou nejsou
schopny řešit vlastními silami.
 Obec je povinna zajistit výkon sociální práce
v přenesené působnosti v potřebné kvalitě a
množství a s přihlédnutím k principům sociální práce.
 dobrovolnost
 jednání ve prospěch klienta
 cílené vyhledávání v terénu
 Výkon činností sociální práce je veřejná služba
péčového charakteru. (Standardy kontrol – viz pilotní
projekt)

Sociální pracovník jako úředník
Zákon o úřednících územních samosprávných
celků...
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků
312/2002 Sb.

§ 21 zák. č. 312/2002 Sb. - zvláštní odborná způsobilost





Obecná část zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů
organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích,
zákona o hlavním městě Praze a správního řádu, a schopnost aplikace těchto
znalostí.
Zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností stanovených
vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah zkoušky a jeho průběžnou aktualizaci tak, aby odpovídal platnému právnímu
stavu, stanovují příslušná ministerstva a ostatní ústřední správní úřady pro zvláštní
část zkoušky a Ministerstvo vnitra pro obecnou část zkoušky.

§1 vyhl. č. 512/2002 Sb.
(1)

Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků
(dále jen "úředníci"), kteří vykonávají správní činnosti:
m) v sociálních službách,

Sociální pracovník jako úředník
Zákon o úřednících územních samosprávných
celků...
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání
úředníků územních samosprávných celků (Přílohy)
312/2002 Sb.

§ 33 a 34 zák. č. 312/2002 Sb. - rovnocennost




povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost … nemá úředník,
který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních
programech stanovených prováděcím právním předpisem nebo
kterému bylo vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo
jeho části podle § 34. Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost
z obecné části se nevztahuje na fyzickou osobu, která vykonala
úřednickou zkoušku podle zákona o státní službě.
uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části získaného úředníkem v
jiném studijním programu, než který je stanoven prováděcím právním
předpisem, nebo vzdělání získaného v jiném oboru, popřípadě kurzu,
pokud žadatel prokáže, že obsah a rozsah vzdělávání, o jehož uznání
se žádá, jsou rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu pro
prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona nebo jeho části..

Děkuji za pozornost !

