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1) Souhrn činností obcí a krajů v přenesené působnosti v oblasti aplikace 

metod sociální práce za účelem sociálního začlenění osob a skupin 
osob. 

 
 
Tento materiál definuje podobu sociální práce v přenesené působnosti na krajských 
úřadech, obcích s rozšířenou působností, obcích s pověřeným obecním úřadem a 
újezdních úřadech.  
 
Vydefinované činnosti obecních a krajských úřadů v přenesené působnosti jsou 
naplňovány činnostmi sociálních pracovníků, které jsou konkretizovány ve druhé 
části materiálu. 
 
 
ČINNOSTI OBECNÍCH ÚŘADŮ (obce II. a III. stupně) 
 
Obecní úřady vykonává v přenesené působnosti tyto činnosti: 

1. Vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a 
sociální či související služby.  

2. Realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. 
3. Podporuje (finančně, metodicky aj.) sociální práci v obci a sociální či jiné související 

služby. 
4. Vytváří koncepci pro-rodinné politiky obce. 
5. Spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi. 
6. Sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci. 
7. Realizuje protidrogovou politiku v obci. 
8. Realizuje pro-rodinnou politiku v obci. 
9. Zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti. 
10. Zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří 

v obci. 
11. Zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu. 
12. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí 
13. Zajišťuje zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby 

se zdravotním postižením  
14. Zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci. 
15. Zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, 

cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory. 
16. Zajišťuje terénní sociální práci pro neorganizovanou mládež s cílem zkvalitnění života 

v obci. 
17. Zajišťuje aktivizační služby pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, 

cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory. 
18. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů. 
19. Vykonává funkci opatrovníka. 
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ČINNOSTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ  
 
Krajský úřad (dále jen KÚ) vykonává v přenesené působnosti tyto činnosti: 

 
1. v rámci území činí kroky ke sjednocení způsobu uplatňování známých metod 

sociální práce na svém území, za tím účelem provádí analýzu a vyhodnocení míry 
implementace jak úrovně metod sociální práce, tak rozsahu, zaměření a účinnosti 
poradenství;  

2. v rámci metodické, kontrolní a případně supervizní činnosti, zajišťuje procesy 
koordinace postupu sociálních pracovníků na svém území, a také činností 
směřujících k zamezení vzniku „burn out syndromu“ (syn. vyhoření) klinických 
sociálních pracovníků; 

3. poskytuje sociálním pracovníkům obcí odbornou metodickou pomoc a vedení, 
neboť jde o potřebu koordinace a vzájemného přizpůsobování a systémové pomoci 
osobám včetně koordinace vzájemných předností jednotlivých systémů sociální 
ochrany obyvatelstva;  

4. řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku sociální práce;  
5. koordinuje poskytování sociální práce osobám, jejichž práva a zájmy jsou 

ohroženy trestnou činností jiné osoby, přitom spolupracuje s obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností, včetně spolupráce s intervenčními centry; 

6. realizuje státní integrační program v oblasti zajištění bydlení formou jednorázové 
nabídky bydlení azylantovi z prostředků státu a spolupracuje v oblasti integrace 
cizinců; 

7. řídí a koordinuje plnění úkolů státní politiky napomáhající integraci příslušníků 
romské komunity do společnosti; 

8. zajišťuje výkon funkce koordinátora pro romské záležitosti; 
9. zajišťuje poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel sociálních 

služeb ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho registrace, 
pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a osoby, kterým tento 
poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním 
ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit pokračující 
poskytování sociálních služeb; 

10.  realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob; 
11.  koordinuje sociální poradenství a dozor úrovně jeho poskytování sociálními 

pracovníky obcí na svém území ve všech oblastech sociální ochrany obyvatelstva 
(dávky a právní instituty), a to: 

• sociálního zabezpečení (dávkových pojistných i nepojistných systémů a 
systémů poskytované věcné péče),  

• pracovního práva a zaměstnanosti (včetně insolvence zaměstnavatele),  
• rodinné právo potažmo občanskoprávní možnosti řešení tíživé nebo 

složité sociální situace osob,  
• předávání informací z oblasti pomoci klientům při vedení správního 

řízení, občanskoprávního řízení, exekučních řízení apod., 
• činnosti preventivní v oblasti zejména finanční gramotnosti,  
• pomoc při naplňování bytové politiky a sledování její úrovně jako 

dosažení jedné ze základních životních potřeb osob,  
• problematika poradenství pro cizince, nejen pro občany EU (resp. EHP a 

Švýcarska), ale otázky osob z třetích zemí a řešení jejich podpory,  
• koordinaci sociálního zabezpečení a sociálních výhod na území kraje ve 

vztahu k realizaci volného pohybu osob EU (EHP a Švýcarska) a 
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podpory migrace obyvatelstva za prací, včetně koordinace dávkových 
systémů a zajištění orientace v nich pro sociální pracovníky obcí, 

• realizace mezinárodních úmluv v nejširším spektru (mezinárodní 
smlouvy – bilaterální, multilaterální); 

12. koordinuje a metodicky vede provádění úkonů šetření životní situace občanů obce 
pro různé účely (tj. pro osoby zletilé i nezletilé), kdy se sociální pracovník řídí 
Etickým kodexem sociálního pracovníka České republiky, který obsahuje základní 
principy chování sociálního pracovníka ke klientovi; 

13. rozhoduje o odvolání při ustanovení zvláštního příjemce u důchodových dávek 
v řízení dle zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 
10 a § 118;  

14. kontroluje zabezpečení potřeb u osob v terénu (šetření životní situace klienta a 
depistáž), potřeba využít metod sociální práce vedoucí k prevenci sociálního 
vyloučení, tj. dle Bílé a Zelené knihy sociální politiky v rámci EU;  

15. provádí depistáž, resp. sumarizaci údajů obcí za účelem tvorby koncepcí na úrovni 
regionu, zaměřenou na formy zajištění sociální pomoci v rámci regionu ve vztahu 
k sociálním programům státu včetně dosahování souladu s národními plány 
v sociální oblasti zaměřenými na různé cílové skupiny osob;  

16.  vytváří podmínky pro koordinaci a vzájemné doplnění činností v připravované 
právní úpravě tzv. sociální rehabilitace nebo dlouhodobé péče; 

17.  zabezpečuje metodiku pro obce např. při podpisování smluv o poskytování 
sociálních služeb (dle § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách ZoSS) osobám, 
které nemají opatrovníka a nejsou schopny si tuto pomoc zajistit; 

18.  připomínkuje právní předpisy zejména v oblasti sociálního zabezpečení a dalších 
systémů sociální ochrany, s předpokladem znalostí a disponování s reálnými 
podklady, které získává činnostmi zaměřenými na poradenství a řešení situací osob 
v praxi z většího regionu – tj. předpoklad možnosti zevšeobecnění zjištěných 
podkladů.   

 
Uvedené činnosti nezahrnují oblast SPOD (NRP, OSPOD). 
Při své činnosti využívají pracovníci krajských úřadů také metody sociální práce, které byly 
definovány pro účely vymezení činností obcí.  
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2) Souhrn činností podle cílových skupin a jejich potřeb a dle metod 

sociální práce 
 
KONCEPČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI1

1. Vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a sociální 
či související služby  

 

1.1. Sociální pracovník zabezpečuje sběr relevantních informací o poskytovaných 
sociálních či souvisejících službách a o podobě sociální práce na daném území 
potřebných pro tvorbu koncepčních materiálů 

2. Realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, metodou komunitního plánování  
2.1. Sociální pracovník vytváří nebo koordinuje tvorbu Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na daném území, metodou komunitního plánování  
2.2. Sociální pracovník vytváří a aktualizuje adresáře poskytovatelů sociálních a 

souvisejících služeb. 
2.3. Sociální pracovník spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými 

institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě. 
3. Podporuje (finančně, metodicky, aj.) sociální práci v obci a sociální či jiné související 

služby 
3.1. Sociální pracovník iniciuje vznik potřebných sociálních či souvisejících služeb 
3.2. Sociální pracovník navrhuje, vypracovává nebo zajišťuje změny podmínek výkonu 

sociální práce na obecním úřadě.  
3.3. Sociální pracovník se podílí na vyhodnocování efektivity sociálních či souvisejících 

služeb 
4. Spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi. 

4.1. Sociální pracovník se podílí na spolupráci s jinými subjekty v prostředí dané lokality 
a v přirozeném prostředí klienta 

 
OBECNÉ ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PRÁCI 
S KLIENTEM, KTERÉ SE TÝKAJÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE SE VŠEMI CÍLOVÝMI 
SKUPINAMI 
1. Sociální pracovník vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. 
2. Sociální pracovník provádí posouzení životní situace klienta. 
3. Sociální pracovník provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou 

k jejich naplnění. 
4. Sociální pracovník realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu 

klienta. 
5. Sociální pracovník zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální 

prostředí a měnit podmínky svých životů. 
6. Sociální pracovník realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. 
7. Sociální pracovník spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace 

klienta. 
8. Sociální pracovník se spolupodílí na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je 

předcházet vzniku nepříznivých životníc situací klientů. 
Popis životní situace klientů, která se eviduje do „Standardizovaného záznamu sociálního 
pracovníka klienta“, je kombinací sociálních událostí (viz. tabulka níže), které jsou 
předmětem objednávky klienta, nebo jsou rozpoznány sociálním pracovníkem. 
Jedná se o identifikaci sociální události (zjištění objednávky), identifikaci dalších událostí 
souvisejících se sociálním problémem a porozumění vztahů mezi nimi. 

                                                 
1 Dané činnosti se týkají veškerých cílových skupin 
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Sociální problémy/události, kterými se zabývají obecní krajské úřady 
v přenesené   působnosti 

Sociální problém/událost Typy sociálního problému/události 
1. Zdravotní postižení nebo duševní 
onemocnění 

1.1 Tělesné postižení dětí i dospělých 

  1.2 Smyslové postižení dětí i dospělých 
  1.3 Mentální postižení dětí i dospělých 
  1.4 Duševní onemocnění dětí i dospělých 
2. Péče o osobu závislou na péči jiné 
osoby 

2.1 Sociální problémy vyplývající z péče o 
závislou osobu (děti, seniory, zdravotně postižené) 

3. Omezení/zbavení způsobilosti 
k právním úkonům  

3.1 Ohrožení práv osob před zbavením/omezením 
způsobilosti k právním úkonům 

  3.2 Ohrožení práv osob po zbavení/omezení 
způsobilosti k právním úkonům 

4. Sociální vyloučení 4.1 Sociální vyloučení, které je důsledkem stáří, 
zdravotního postižení či jiné sociální události  

  4.2 Sociální vyloučení, které vyplývá z příslušnosti 
k národnostní menšině nebo lokální komunitě 

5. Rizikový způsob života 5.1 Sociální problémy vyplývající 
z neorganizovaného způsobu života dětí a mládeže 

  5.2 Sociální problémy vyplývající z poskytování 
placených sexuálních služeb 

  5.3 Sociální problémy vyplývající ze zneužívání 
alkoholu 

  5.4 Sociální problémy vyplývající ze závislosti na 
hracích automatech 

  5.5 Sociální problémy vyplývající z příslušnosti k 
rizikové subkultuře 

  5.6 Sociální problémy vyplývající ze zneužívání 
omamných a psychotropních látek  

  5.7 Sociální problémy vyplývající z páchání trestné 
činnosti 

6. Sociální problémy obětí agrese, 
trestné činnosti a domácího násilí 

6.1 Sociální problémy obětí trestné činnosti jiných 
osob 

  6.2 Sociální problémy obětí domácího násilí 
 6.3 Sociální problémy obětí týraní, zneužívání 

nebo zanedbávání, pokud se nestávají klienty 
orgánů sociálně právní ochrany (např. senioři, 
osoby s postižením nebo s omezením způsobilosti 
k právním úkonům, osoby, které jsou oběťmi 
organizovaného zločinu apod.) 
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 6.4 Sociální problémy obětí jiných forem 
agresivního jednání 

7. Ztráta přístřeší, nejisté či 
neadekvátní bydlení 
 

7.1 Riziko ztráty bydlení 

  7.2 Ztráta či absence bydlení 
8. Nezaměstnanost a materiální 
problémy  

8.1 Nízké příjmy 

  8.2 Nekompetence hospodařit s finančními 
prostředky nebo jejich ekvivalentem 

  8.3 Zadlužení  
  8.4 Ztráta zaměstnání a dlouhodobá 

nezaměstnanost 
9. Imigrace 9.1 Sociální problémy vyplývající z imigrace ze 

zemí EU, EHP a Švýcarska 
  9.2 Sociální problémy vyplývající z imigrace ze 

třetích zemí (jiných než EU, EHP a Švýcarska) 
10. Sociální problémy spojené s péčí 
o děti a výchovou dětí 

10.1 Zanedbávání, týrání a zneužívání dětí 

  10.2 Výchovné problémy dětí 
  10.3 Vztahové problémy v rodině, které vedou 

k ohrožení dětí 
  10.4 Pobyt dítěte v zařízení ústavní nebo ochranné 

výchovy  
 



9 
 

 
CÍLOVÉ SKUPINY KLIENTŮ NA OBECNÍCH A KRAJSKÝCH ÚŘADECH  
Cílová skupina Typy sociálního problému/události 
1. Osoby se zdravotním postižením 
nebo s duševním onemocněním 

1.1 Problematika osob s tělesným postižením 

  1.2 Problematika osob se smyslovým postižením 
  1.3 Problematika osob s mentálním postižením 
  1.4 Problematika osoby s duševním onemocněním 
2. Osoby pečující o osoby závislé na 
péči jiné osoby 

2.1 Problematika péče o závislou osobu 

3. Osoby s různým stupněm 
omezení způsobilosti k právním 
úkonům  

3.1 Zajištění ochrany práv osob před zbavením-
omezením způsobilosti k právním úkonům 

  3.2 Zajištění ochrany práv osob po zbavení-
omezení způsobilosti k právním úkonům 

4. Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

4.1 Sociální vyloučení, které je důsledkem stáří, 
zdravotního postižení či jiné sociální události  

  4.2 Sociální vyloučení národnostních menšin a 
lokálních komunit 

5. Osoby ohrožené rizikovým 
způsobem života 

5.1 Neorganizovaný způsob života dětí a mládeže  

  5.2 Prostituce  
  5.3 Zneužívání alkoholu 
  5.4 Závislost na hracích automatech 
  5.5 Příslušnost k rizikové subkultuře 
  5.6 Zneužívání omamných a psychotropních látek  
  5.7 Trestná činnost 
6. Oběti agrese, trestné činnosti a 
domácího násilí 

6.1 Oběti trestné činnosti jiných osob 

  6.2 Oběti domácího násilí 
 6.3 Oběti týraní, zneužívání nebo zanedbávání, 

pokud se nestávají klienty orgánů sociálně právní 
ochrany (např. senioři, osoby s postižením nebo 
s omezením způsobilosti k právním úkonům, 
osoby, které jsou oběťmi organizovaného zločinu 
apod.) 

 6.4 Oběti jiných forem agresivního jednání 

7. Osoby, které ztratily přístřeší, 
nebo se nacházejí v nejistém či 
neadekvátním bydlení 
 

7.1 Riziko ztráty bydlení 

  7.2 Ztráta či absence bydlení 
8. Nezaměstnaní a osoby 
s materiálními problémy  

8.1 Nízké příjmy 
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  8.2 Nekompetence hospodařit s finančními 
prostředky nebo jejich ekvivalentem 

  8.3 Zadlužení  
  8.4 Ztráta zaměstnání a dlouhodobá 

nezaměstnanost 
9. Imigranti 9.1 Problematika imigrantů ze zemí EU, EHP a 

Švýcarska 
  9.2 Problematika imigrantů ze třetích zemí 
10. Rodiny s dětmi 10.1 Zanedbávání, týrání a zneužívání dětí 
  10.2 Výchovné problémy dětí 
  10.3 Vztahové problémy v rodině, které vedou 

k ohrožení dětí 
  10.4 Pobyt dítěte v zařízení ústavní nebo ochranné 

výchovy  

 
 

ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ DLE CÍLOVÝCH SKUPIN2

I. Osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním  
 

 
PŘÍMÁ PRÁCE S KLIENTEM 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí 

1.1. Vyhledává osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním v jejich 
přirozeném prostředí. 

2. Provádí posouzení životní situace klienta 
2.1. Provádí posouzení životní situace osob se zdravotním postižením nebo s duševním 

onemocněním 
3. Provádí individuální plánování cílů klienta, činností a metod a kroků, které povedou 

k jejich naplnění 
3.1. Individuálně plánuje cíle pomoci osobám se zdravotním postižením nebo s duševním 

onemocněním, činnosti, metody a kroky, které povedou k jejich naplnění. 
4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 

4.1. Poskytuje osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním podporu 
(sdílí s nimi problém) s přijetím zdravotního postižení.  

4.2. Pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti lidí se zdravotním postižením a duševním 
onemocněním, aby podpořil jejich integraci do společnosti. 

4.3. Asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností osobami se 
zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním. 

4.4. Pomáhá rodinám v organizaci péče o členy rodiny se zdravotním postižením nebo s 
duševním onemocněním. 

4.5. Poskytuje osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním 
poradenství ve věci zajištění nároků na dávky sociální péče a používání 
kompenzačních pomůcek, potřebných úprav bytu apod. 

4.6. Pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce. 

                                                 
2 První úroveň je obecná činnost, druhá specifická  
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4.7. Pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním se 
získáním kontaktů na organizace, které poskytují pomoc a odpovídající sociální 
služby. 

4.8. Připravuje osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním na 
přechod do pobytového, zdravotnického nebo lůžkového zařízení nebo z pobytového, 
zdravotnického nebo lůžkového zařízení do přirozeného prostředí. 

4.9. Monitoruje zvládání adaptace osob se zdravotním postižením nebo s duševním 
onemocněním v jeho prostředí. 

5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 
podmínky svých životů. 
5.1. Pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním získávat 

kompetence, které jim umožňují uvědomovat se jejich práva a být schopni sami 
legitimním způsobem ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky vlastního 
života. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta 
6.1. Poskytuje podporu rodinám s přijetím zdravotního postižení nebo duševního 

onemocnění jejího člena. 
6.2. Pomáhá rodinám v organizaci péče o členy se zdravotním postižením nebo s 

duševním onemocněním. 
6.3. Poskytuje rodině se zdravotně postiženým nebo duševně nemocným členem 

poradenství ve věci zajištění nároků na dávky sociální péče a používání 
kompenzačních pomůcek, potřebných úprav bytu apod. 

6.4. Pomáhá rodinám se zdravotně postiženým nebo duševně nemocným členem se 
získáním kontaktů na organizace, které poskytují pomoc a odpovídající sociální 
služby. 

6.5. Monitoruje fungování osoby se zdravotním postižením nebo s duševním 
onemocněním v jejím sociálním prostředí (např. v rodině, na úřadech, ve škole, v 
zaměstnání, v sousedství, v prostor volnočasových aktivit apod.) a usiluje o změnu 
sociálního prostředí takovým způsobem, aby vycházelo vstříc potřebám osob se 
zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním. 

6.6. Podílí se na větší informovanosti a otevřenosti většinové společnosti vůči lidem se 
zdravotním postižením nebo duševním onemocněním. 

6.7. Pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním i subjektům 
(jedincům, skupinám nebo organizacím) v jejich sociálním prostředí zvládat 
nedorozumění, napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích.   

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta 
7.1. Spolupracuje s dalšími službami (neziskovými organizacemi, organizacemi státní a 

veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy atd.)nebo odborníky (speciálními 
pedagogy, psychology, lékaři atd.) na řešení životní situace zdravotně postižených a 
duševně nemocných. 

8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 
nepříznivých životních situací klientů. 
8.1. Podílí se na realizaci preventivních programů, jejichž cílem je předcházet 

nezodpovědnému jednání, které vede ke vzniku úrazů. 
 

II. Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby  
 
PŘÍMÁ PRÁCE S KLIENTEM 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí 

1.1. Vyhledává osoby ohrožené výkonem péče o osobu, která je na nich závislá, v jejich 
přirozeném prostředí. 
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2. Provádí posouzení životní situace klienta 
2.1. Provádí posouzení životní situace osob pečujících o závislou osobu. 
2.2. Před vydáním rozhodnutí ve věci ustanovení zvláštního příjemce důchodu nebo 

dávky sociální péče zjišťuje oprávněnost nároku žadatele: provádí sociální šetření u 
osoby nezpůsobilé důchod přijímat a ověřuje důvěryhodnost žadatele. 

3. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění 
3.1. Individuálně plánuje cíle s osobou pečující o závislou osobu a kroky, které povedou 

k jejich naplnění. 
4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta 

4.1. Poskytuje osobě pečující o osobu závislou podporu (sdílí s ní problém) při zvládání 
souvisejících obtíží. 

4.2. Nabízí sociálně právní poradenství ve věci materiálních a finančních nároků.  
4.3. Poskytuje pečujícím osobám informace o nových a dostupných službách pro osoby, o 

které pečují, možnostech odlehčovací služby či respitní péče. 
4.4. Informuje pečující osoby o terapeutických a poradenských (podpůrných) službách, 

které by jim usnadnily zvládání jejich situace. 
4.5. Pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce. 
4.6. Podporuje pečující osoby v aktivním zapojování do plnohodnotného života. 
4.7. V relevantních případech pomáhá rodině s výběrem a vyřizováním žádostí o umístění 

zdravotně postiženého dítěte do vhodného typu zařízení. 
5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 

podmínky svých životů. 
5.1. Pomáhá pečujícím osobám získávat kompetence, které jim umožňují uvědomovat si 

svá práva a být schopny samy legitimním způsobem ovlivňovat své sociální prostředí 
a měnit podmínky vlastního života. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta 
6.1. Monitoruje fungování pečující osoby v sociálním prostředí (např. v rodině, na 

úřadech, v sousedství, v zaměstnání apod.) a usiluje o změnu prostředí takovým 
způsobem, aby vycházelo vstříc potřebám pečující osoby. 

6.2. Pomáhá osobám pečující o osoby závislé na péči jiné osoby i subjektům (jedincům, 
skupinám nebo organizacím) v jejich sociálním prostředí zvládat nedorozumění, 
napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích. 

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta 
7.1. Spolupracuje s dalšími službami (neziskovými organizacemi, organizacemi státní a 

veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy atd.) nebo odborníky (speciálními 
pedagogy, psychology, lékaři atd.) na řešení životní situace pečující osoby.  

8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 
nepříznivých životních situací klientů. 
8.1. Podílí se na realizaci preventivních programů, jejichž cílem je předcházet přetížení 

nebo selhání osob, pečujících o závislé osoby. 
 

 
III. Osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům 
 

PŘÍMÁ PRÁCE S KLIENTEM 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. 

1.1. Vyhledává osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům v jejich 
přirozeném prostředí. 

1.2. Vyhledává osoby vhodné pro pověření činností opatrovníka. 
2. Provádí posouzení životní situace klienta. 
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2.1. Provádí sociální šetření u osob, u kterých byl podán podnět na omezení nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům.  

2.2. Provádí sociální šetření u osob, které chtějí vykonávat činnost opatrovníka. 
2.3. Provádí posouzení životní situace osob s různým stupněm omezení způsobilosti 

k právním úkonům v jejich sociálním prostředí. 
3. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. 

3.1. Individuálně plánuje cíle pomoci osobám s různým stupněm omezení způsobilosti 
k právním úkonům a činnosti, metody a kroky, které povedou k jejich naplnění. 

4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 
4.1. Zajišťuje finanční prostředky k uplatnění zákonných nároků klienta (důchodových 

dávek, dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na 
péči apod.) 

4.2. Pravidelně vydává klientovi finanční částku dle rozsudku soudu a také s přihlédnutím 
ke klientovým schopnostem hospodařit s penězi. 

4.3. Pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce. 
4.4. Zajišťuje uspokojivý zdravotní stav opatrovance (spolupráce s lékaři, zajišťování 

odborných vyšetření, očkování, hospitalizace ve zdravotnických zařízeních, asistence 
při převozu do psychiatrické léčebny). 

5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 
podmínky svých životů. 
5.1. Pomáhá s různý stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům získávat takové 

kompetence, které jim umožňují uvědomovat si svá práva a být schopni samy 
legitimním způsobem ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky vlastního 
života. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. 
6.1. Poskytuje podporu opatrovníkovi v plnění jeho povinností.  
6.2. Eviduje a koordinuje hospodaření finančních prostředků opatrovance, se kterými 

disponuje zařízení sociálních služeb, kde jsou klienti umístěni (předávání vyúčtování 
hospodaření s prostředky opatrovance, vč. kapesného). 

6.3. Monitoruje fungování osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním 
úkonům v jejím sociálním prostředí (např. rodina, zařízení sociální péče, sousedství 
apod.) a usiluje o změnu prostředí takovým způsobem, aby vycházelo vstříc potřebám 
pečující osoby. 

6.4. Pomáhá osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům i 
subjektům (jedincům, skupinám nebo organizacím) v jejich sociálním prostředí 
zvládat nedorozumění, napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích. 

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta. 
7.1. Spolupracuje s dalšími službami (neziskovými organizacemi, organizacemi státní a 

veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy, zařízeními pro výkon trestu odnětí 
svobody a výkon vazby, vzdělávacími institucemi atd.) nebo odborníky (speciálními 
pedagogy, psychology, lékaři atd.) na řešení životní situace osob s různý stupněm 
omezení způsobilosti k právním úkonům. 

7.2. Zajišťuje vhodné ubytování odpovídající zdravotnímu stavu opatrovance. 
7.3. Dojednává a uzavírá smlouvy o poskytování sociálních služeb, pracovní smlouvy 

apod. 
7.4. Zajišťuje pracovní rehabilitaci. 
7.5. Zastupuje klienta v průběhu dědických řízení. 
7.6. Zastupuje klienta v průběhu úředních jednání (dědických řízení, soudních jednání, 

žalob, výslechů, jednání s Policií, s elektrárnami, vodárnami, plynárnami, apod.). 
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7.7. Zpracovává a předkládá zprávy o výkonu opatrovnictví a hospodaření s finančními 
prostředky opatrovance soudu. 

7.8. Podává zprávy soudům o výkonu opatrovnictví blízkých osob. 
8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 

nepříznivých životních situací klientů. 
8.1. Podává u místně, věcně a funkčně příslušného soudu podnět k zahájení řízení o 

zbavení způsobilosti k právním úkonům (viz § 186 zák. 99/1963Sb., v platném znění) 
– výkon funkce veřejného opatrovníka (viz §27 zák. 40/1964Sb., v platném znění). 

9. Specifické činnosti s osobami omezenými nebo zbavenými ve způsobilosti k právním 
úkonům: 
9.1. Spravuje finanční prostředky a nemovitý majetek klienta (hospodaření s důchody, 

zajišťování srážek, exekucí apod.). 
 

IV. Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
PŘÍMÁ PRÁCE S KLIENTEM 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. 

1.1. Vyhledává jedince, skupiny a komunity ohrožené sociálním vyloučením z důvodu 
stáří, zdravotního postižení či jiné sociální události v jejich prostředí. 

1.2. Vyhledává sociálně vyloučené komunity či lokální skupiny v jejich prostředí. 
2. Provádí posouzení životní situace klienta. 

2.1. Provádí posouzení situace jedinců, skupin či komunit ohrožených sociálním 
vyloučením. 

3. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. 
3.1. Individuálně plánuje s jedinci, skupinami a komunitami ohroženými sociálním 

vyloučením cíle pomoci, činnosti, metody a kroky, které povedou k jejich naplnění. 
4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 

4.1. Poskytuje klientům podporu (sdílí s nimi problém) při zvládání obtíží spojených se 
sociálním vyloučením.  

4.2. Pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti funkční gramotnosti sociálně 
vyloučených (hospodaření s příjmy, placení závazků, získání a udržení zaměstnání, 
udržení stávajícího bydlení, jednání s úřady, administrativní úkony apod.). 

4.3. Asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností sociálně 
vyloučených.  

4.4. Pomáhá sociálně vyloučeným při vyřizování nárokových dávek. 
4.5. Pomáhá sociálně vyloučeným se získáním kontaktů na organizace, které poskytují 

pomoc a odpovídající sociální služby. 
4.6. Informuje sociálně vyloučené o platných zákonech, povinnostech a důsledcích jejich 

chování a jednání. 
4.7. V případě potřeby doprovází klienty do návazných služeb. 
4.8. Pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce. 

5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 
podmínky svých životů. 
5.1. Pomáhá jedincům, skupinám či komunitám získávat kompetence, které jim umožní 

uvědomovat si svá práva a být schopni sami legitimním způsobem ovlivňovat své 
sociální prostředí a měnit podmínky svých životů. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. 
6.1. Zprostředkovává jednání sociálně vyloučených se subjekty v jejich sociálním 



15 
 

prostředí (vlastníky domů a bytů, obyvateli obce či komunity, zastupiteli obce, 
legislativci, policií apod.). 

6.2. V případě potřeby zastupuje zájmy a práva sociálně vyloučených v jejich sociálním 
prostředí (při jednání s věřiteli, vlastníky domů a bytů, obyvateli obce či komunity, 
zastupiteli obce, legislativci, policií apod.). 

6.3. Pomáhá osobám ohroženým sociálním vyloučením i subjektům (jedincům, skupinám 
nebo organizacím) v jejich sociálním prostředí zvládat nedorozumění, napětí nebo 
konflikty ve vzájemných vztazích. 

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta. 
7.1. Spolupracuje s dalšími službami (neziskovými organizacemi, organizacemi státní a 

veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy, probační a mediační službou, 
Agenturou pro sociální začleňování, Zmocněncem pro lidská práva atd.) nebo 
odborníky (speciálními pedagogy, psychology, lékaři atd.) na řešení situace jedinců, 
skupin či komunit ohrožených sociálním vyloučením. 

8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 
nepříznivých životníc situací klientů. 
8.1. Podílí se na plánování a realizaci preventivních programů zaměřených na vzdělávání 

jedinců, skupin a komunit v oblasti finanční a sociální gramotnosti (půjčky, lichva 
apod.).  

8.2. Podílí se na plánování a realizaci volnočasových a jiných aktivit pro seniory a 
zdravotně postižené, jejichž cílem je předcházet sociálnímu vyloučení.  

8.3. Podílí se na plánování a realizaci preventivních programů zaměřených na děti a 
mládež žijící v rodinách či komunitách sociálně vyloučených, jejichž cílem je 
předcházet reprodukci sociálního vyloučení (motivace ke studiu, volnočasové 
aktivity).  

8.4. Minimalizuje rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí. 
 
 
V.   Osoby žijící rizikovým způsobem života 
Sociální pracovník na obci pracuje v součinnosti se sociálním kurátorem a dále vykonává 
následující činnosti. 
 
PŘÍMÁ PRÁCE S KLIENTEM 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. 

1.1. Vyhledává osoby žijící rizikovým způsobem života (neorganizované děti a mládež, 
osoby provozující sexuální služby za úplatu, osoby zneužívající alkohol, osoby 
závislé na hracích automatech, příslušníky rizikových subkultur, členy rizikových 
sekt, osoby zneužívající omamné a psychotropní látky a osoby páchající trestnou 
činnost) v jejich přirozeném prostředí formou terénní práce. 

2. Provádí posouzení životní situace klienta. 
2.1. Provádí posouzení životní situace osob žijících rizikovým způsobem života.  

3. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. 
3.1. Individuálně plánuje cíle pomoci osobám žijících rizikovým způsobem života a 

činnosti, metody a kroky, které povedou k jejich naplnění. 
4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 

4.1. Poskytuje klientům podporu (sdílí s nimi problém) při zvládání obtíží spojených 
s rizikovým způsobem života.  

4.2. Pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti lidí žijících rizikovým způsobem života, aby 
podpořil jejich integraci do společnosti. 
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4.3. Asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností osob žijících 
rizikovým způsobem života.  

4.4. Poskytuje osobám žijícím rizikovým způsobem života poradenství ve věci zajištění 
základních životních potřeb a nárokových dávek.  

4.5. Pomáhá osobám žijícím rizikovým způsobem se získáním kontaktů na organizace, 
které poskytují pomoc při uspokojení základních životních potřeb a dalších 
odpovídajících sociálních služeb. 

4.6. Informuje sociálně vyloučené o platných zákonech, povinnostech a důsledcích jejich 
chování a jednání. 

4.7. V případě potřeby doprovází klienty do návazných služeb. 
4.8. Podílí se na řešení zdravotních problémů, hledání vhodného zaměstnání, bydlení, 

vyřizování osobních dokladů, pobytu v ČR, pomoc při léčbě závislostí. 
5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 

podmínky svých životů. 
5.1. Pomáhá osobám žijícím rizikovým způsobem života získávat kompetence, které jim 

umožní uvědomovat si svá práva a být schopny sami legitimním způsobem 
ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. 
6.1. Zprostředkovává jednání osob žijících rizikovým způsobem života s jejich prostředím 

(obyvateli obce či komunity, zastupiteli obce, legislativci, policií apod.). 
6.2. V případě potřeby zastupuje zájmy a práva osob žijících rizikovým způsobem života 

v jejich sociálním prostředí (při jednání s obyvateli obce či komunity, zastupiteli 
obce, legislativci, policií apod.). 

6.3. Pomáhá osobám žijícím rizikovým způsobem života i subjektům (jedincům, 
skupinám nebo organizacím) v jejich sociálním prostředí zvládat nedorozumění, 
napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích. 

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta. 
7.1. Spolupracuje s dalšími službami (neziskovými organizacemi, nízkoprahovými 

službami pro děti a mládež, organizacemi státní a veřejné správy, zdravotnickými 
zařízeními, soudy, policií, probační a mediační službou atd.)nebo odborníky 
(speciálními pedagogy, psychology, lékaři atd.) na řešení životní situace osob žijících 
rizikovým způsobem života. 

8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 
nepříznivých životních situací klientů. 
8.1. Minimalizuje rizika spojená s rizikovým způsobem života (strategie harm reduction). 
8.2. Podílí se na plánování a realizaci preventivních programů, jejichž cílem je předcházet 

trestné činnosti, vzniku prostituce, závislostem na alkoholu, automatech a omamných 
a psychotropních látkách a vstupu do rizikových sekt. 

8.3. Jako protidrogový koordinátor přenáší na místní úroveň úkoly a priority protidrogové 
politiky ČR. 

 
VI. Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí  
 
PŘÍMÁ PRÁCE S KLIENTEM 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. 

1.1. Vyhledává oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí v jejich přirozeném 
prostředí.  

2. Provádí posouzení životní situace klienta. 
2.1. Provádí posouzení životní situace obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí. 
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3. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. 
3.1. Individuálně plánuje cíle pomoci obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí, 

činnosti, metody a kroky, které povedou k jejich naplnění. 
4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 

4.1. Poskytuje obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí podporu (sdílí s nimi 
problém) při vyrovnávání se se zkušeností s násilím a trestnou činností.  

4.2. Pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti obětí agrese, trestné činnosti a domácího 
násilí, aby se naučily přiměřeně reagovat na případné opakování agrese, domácího 
násilí nebo trestného činu, a aby dokázaly zvládnout situaci, kdy agrese, domácí násilí 
nebo trestná činnost skončí.  

4.3. Asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností, které oběti agrese, 
trestné činnosti nebo domácího násilí potřebují ke zvládnutí své situace.  

4.4. Poskytuje obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí poradenství ve věci 
zajištění základních životních potřeb (zajištění bydlení či azylového přístřeší), 
nárokových dávek a relevantních právních oblastí (otázka dětí, opatrovnictví, institut 
vykázání, majetku, mediace apod.).  

4.5. Pomáhá obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí se získáním kontaktů na 
organizace, které jim mohou poskytnout adekvátní pomoc (intervenční centra, 
neziskové organizace, psychologové, policie, soudy, probační a mediační služba, 
úřady státní správy a samosprávy, zdravotnická zařízení apod.). 

4.6. V případě potřeby doprovází klienty do návazných služeb nebo na jednání, při nichž 
je přítomna násilná osoba nebo pachatel trestného činu. 

4.7. Informuje oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí o platných zákonech, 
povinnostech a důsledcích jejich chování a jednání. 

5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 
podmínky svých životů. 
5.1. Pomáhá obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí získávat kompetence, které 

jim umožní uvědomovat si svá práva a být schopny samy legitimním způsobem 
ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. 
6.1. Podílí se na práci s pachateli trestných činů. 
6.2. Prosazuje ve společnosti práva obětí agrese, domácího násilí a trestných činů. 
6.3. Pomáhá obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí i subjektům (jedincům, 

skupinám nebo organizacím) v jejich sociálním prostředí zvládat nedorozumění, 
napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích. 

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta. 
7.1. Spolupracuje s dalšími službami (intervenčními centry, orgány činnými v trestním 

řízení, neziskovými organizacemi, nízkoprahovými službami pro děti a mládež, 
organizacemi státní a veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy, probační a 
mediační službou atd.) nebo odborníky (psychology, lékaři atd.) na řešení životní 
situace obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí. 

8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 
nepříznivých životních situací klientů. 
8.1. Podílí se na plánování a realizaci preventivních programů, jejichž cílem je informovat 

veřejnost o problematice domácího násilí a o cestách, jak v případě jeho vzniku 
jednat. 

8.2. Podílí se na plánování a realizaci preventivních programů, jejichž cílem je informovat 
veřejnost o způsobech, jak postupovat v případech, kdy se člověk stane obětí trestné 
činnosti. 
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VII. Osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním 
bydlení  

Sociální pracovník na obci pracuje v součinnosti se sociálním kurátorem a dále vykonává 
následující činnosti. 
 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. 

1.1. Vyhledává osoby ohrožené ztrátou domova v důsledku nejistého či neadekvátního 
bydlení a osoby bez přístřeší v jejich prostředí formou terénní práce. 

2. Provádí posouzení životní situace klienta. 
2.1. Provádí posouzení životní situace osob bez přístřeší nebo osob ohrožených ztrátou 

bydlení.  
3. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. 

3.1. Individuálně plánuje cíle pomoci osobám bez přístřeší nebo osobám ohroženým 
ztrátou bydlení, činnosti, metody a kroky, které povedou k jejich naplnění. 

4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 
4.1. Sdílí s klienty situaci, kdy jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo ztratili bydlení.  
4.2. Pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti lidí, kteří ztratili bydlení nebo jsou ohroženi 

jeho ztrátou (v oblasti získávání zaměstnání, bydlení, jednání na úřadech, s věřiteli 
apod.).   

4.3. Asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností osob bez přístřeší 
nebo osob ohrožených ztrátou bydlení.  

4.4. Poskytuje osobám, které ztratily bydlení nebo jsou ohroženy jeho ztrátou, poradenství 
ve věci zajištění základních životních potřeb (hygiena, zdraví, strava, bydlení) a 
nárokových dávek.  

4.5. Pomáhá osobám, které ztratily bydlení nebo jsou ohroženy jeho ztrátou, se získáním 
kontaktů na organizace, které poskytují pomoc při uspokojení základních životních 
potřeb a dalších odpovídajících sociálních služeb (azylové domy, noclehárny, 
nízkoprahová denní centra, domy na půl cesty, terénní programy) 

4.6. Informuje osoby bez přístřeší nebo osoby ohrožené ztrátou bydlení o platných 
zákonech, povinnostech a důsledcích jejich chování a jednání. 

4.7. V případě potřeby doprovází klienty do návazných služeb. 
4.8. Podílí se na řešení zdravotních problémů, hledání vhodného zaměstnání, bydlení, 

vyřizování osobních dokladů, pobytu v ČR, pomoci při léčbě závislostí. 
5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 

podmínky svých životů. 
5.1. Pomáhá osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou bydlení získávat 

kompetence, které jim umožní uvědomovat si svá práva a být schopny samy 
legitimním způsobem ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých 
životů. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. 
6.1. Zprostředkovává vyjednávání mezi osobami ohroženými ztrátou bydlení a vlastníky 

bytů a domů (případně jinými věřiteli). 
6.2. V případě potřeby zastupuje zájmy osob ohrožených ztrátou bydlení při jednání 

s vlastníky bytů a domů či jinými věřiteli. 
6.3. Pomáhá osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou bydlení i subjektům 

(jedincům, skupinám nebo organizacím) v jejich sociálním prostředí zvládat 
nedorozumění, napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích. 

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta. 
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7.1. Spolupracuje s dalšími službami (azylovými domy, noclehárnami, nízkoprahovými 
denními centry, domy na půl cesty, terénními programy, organizacemi státní a veřejné 
správy, zdravotnickými zařízeními) na řešení životní situace osob bez přístřeší nebo 
ohrožených jeho ztrátou. 

8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 
nepříznivých životních situací klientů. 
8.1. Minimalizuje rizika spojená s životem bez domova a ohrožením základních životních 

potřeb. 
8.2. Realizuje preventivní působení v zařízeních náhradní rodinné výchovy a domech na 

půli cesty. 
8.3. Nabízí programy zvyšující finanční gramotnost obyvatel.  

 
VIII. Osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy 
 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. 

1.1. Vyhledává osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby s materiálními problémy (osoby 
nekompetentní hospodařit s finančními prostředky nebo jejich ekvivalentem a osoby 
zadlužené) v jejich přirozeném prostředí.  

2. Provádí posouzení životní situace klienta. 
2.1. Provádí posouzení životní situace osob nezaměstnaných a osob s materiálními 

problémy.  
3. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. 

3.1. Individuálně plánuje cíle pomoci osob nezaměstnaných a osob s materiálními 
problémy, činnosti, metody a kroky, které povedou k jejich naplnění. 

4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 
4.1. Poskytuje klientům podporu (sdílí s nimi problém) při zvládání obtíží spojených 

s nezaměstnaností a materiálními problémy. 
4.2. Pomáhá nezaměstnaným překonávat problémy, které omezují jejich schopnost získat 

nebo si případně udržet zaměstnání.   
4.3. Pomáhá rozvíjet nezaměstnaným kompetence k získání zaměstnání a osobám 

s materiálními problémy kompetence finančně hospodařit.   
4.4. Asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností osob 

nezaměstnaných a s materiálními problémy.  
4.5. Poskytuje osobám nezaměstnaných a osobám s materiálními problémy poradenství ve 

věci nárokových dávek a jejich práv (v oblasti pracovně právní, dluhů, exekucí 
apod.).  

4.6. Pomáhá osobám nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy se získáním 
kontaktů na organizace, které poskytují pomoc s hledáním zaměstnání, v jednání 
s věřiteli, v plánování finančních rozpočtů domácnosti apod. 

4.7. Informuje nezaměstnané a osoby s materiálními problémy o platných zákonech, 
povinnostech, důsledcích jejich chování a jednání a posiluje jejich motivaci pracovat. 

4.8. V případě potřeby doprovází klienty do návazných služeb nebo jiných organizací. 
5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 

podmínky svých životů. 
5.1. Pomáhá osobám nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy získávat 

kompetence, které jim umožní uvědomovat si svá práva a být schopni sami 
legitimním způsobem ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky vlastního 
života. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. 
6.1. Zprostředkovává jednání osob s materiálními problémy s jejich věřiteli. 
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6.2. V případě potřeby zastupuje zájmy a práva osob s materiálními problémy s jejich 
věřiteli. 

6.3. Pomáhá osobám nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy i subjektům 
(jedincům, skupinám nebo organizacím) v jejich sociálním prostředí zvládat 
nedorozumění, napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích. 

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta. 
7.1. Spolupracuje s dalšími službami (úřady práce, občanskými poradnami, neziskovými 

organizacemi, organizacemi státní a veřejné správy atd.) na řešení životní situace 
osob nezaměstnaných a osob s materiálními problémy.  

8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 
nepříznivých životních situací klientů. 
8.1. Realizuje osvětu veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti. 

 
IX. Imigranti 
 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. 

1.1. Vyhledává imigranty, kteří se ocitli v sociálních obtížích. 
2. Provádí posouzení životní situace klienta. 

2.1. Provádí posouzení životní situace imigrantů, kteří se ocitli v sociálních obtížích.  
3. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. 

3.1. Individuálně plánuje cíle pomoci imigrantům, kteří se ocitli v sociálních obtížích a 
činnosti, metody a kroky, které povedou k jejich naplnění. 

4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 
4.1. Poskytuje klientům podporu (sdílí problém) při zvládání obtíží spojených s imigrací. 
4.2. Pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti imigrantů, aby podpořil jejich integraci do 

české společnosti. 
4.3. Asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností imigrantů.  
4.4. Poskytuje imigrantům poradenství ve věci zajištění základních životních potřeb, 

nárokových dávek a dalších náležitostí spojených s imigrací.  
4.5. Pomáhá imigrantům se získáním kontaktů na organizace, které pracují s imigranty. 
4.6. Informuje imigranty o platných zákonech, povinnostech, kulturních normách a 

možných důsledcích jejich chování a jednání. 
4.7. V případě potřeby doprovází klienty do návazných služeb a organizací. 
4.8. Doprovází klienta při jednání s institucemi a běžných sociálních situacích v prvních 

dnech pobytu. 
5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 

podmínky svých životů. 
5.1. Pomáhá imigrantům získávat kompetence, které jim umožní uvědomovat si svá práva 

a být schopni sami ovlivňovat legitimním způsobem své sociální prostředí a měnit 
podmínky vlastního života. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. 
6.1. Zprostředkovává kontakt mezi imigranty a hostitelskou zemí. 
6.2. Realizuje aktivity, které napomáhají integraci imigrantů do lokálních komunit 
6.3. Podporuje ve společnosti toleranci vůči imigrantům a bojuje s diskriminací imigrantů. 
6.4. Pomáhá imigrantům i subjektům (jedincům, skupinám nebo organizacím) v jejich 

sociálním prostředí zvládat nedorozumění, napětí nebo konflikty ve vzájemných 
vztazích. 

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta. 
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7.1. Spolupracuje s dalšími službami (neziskovými organizacemi, nízkoprahovými 
službami pro děti a mládež, organizacemi státní a veřejné správy, zdravotnickými 
zařízeními, soudy, policií, probační a mediační službou atd.) nebo odborníky 
(speciálními pedagogy, psychology, lékaři atd.) na řešení životní situace osob žijících 
rizikovým způsobem života. 

8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 
nepříznivých životních situací klientů. 
8.1. Minimalizuje rizika spojená se životem v emigraci. 
8.2. Podporuje ve společnosti toleranci vůči imigrantům a bojuje s diskriminací imigrantů. 

 
X.   Rodiny s dětmi 
 
1. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. 

1.1. Vyhledává děti, na které se dle zákona zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí a 
informuje o nich obecní úřad s rozšířenou působností. 

2. Provádí posouzení životní situace klienta. 
2.1. Provádí posouzení životní situace rodin s dětmi. 

3. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. 
3.1. Plánuje individuálně nebo se podílí na individuálním plánování cílů pomoci rodinám 

s dětmi a činností, metod a kroků, které povedou k jejich naplnění.  
4. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 

4.1. Jedná s rodiči kvůli nedostatku ve výchově dítěte. 
4.2. Jedná s dítětem kvůli problémům ve výchově dítěte. 

5. Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 
podmínky svých životů. 
5.1. Působí na rodiče, aby plnili rodičovskou zodpovědnost. 
5.2. Pomáhá rodičům nebo dětem získávat kompetence, které jim umožní uvědomovat si 

svá práva a být schopni sami ovlivňovat legitimním způsobem své sociální prostředí a 
měnit podmínky vlastního života. 

6. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. 
6.1. Monitoruje, kontakty dítěte se subjekty, které mohou ohrožovat jeho výchovu a 

vývoj. 
6.2. Pomáhá dětem i subjektům (jedincům, skupinám nebo organizacím) v jejich 

sociálním prostředí zvládat nedorozumění, napětí nebo konflikty ve vzájemných 
vztazích. 

6.3. Pomáhá rodinám s dětmi i subjektům (jedincům, skupinám nebo organizacím) 
v jejich sociálním prostředí zvládat nedorozumění, napětí nebo konflikty ve 
vzájemných vztazích. 

7. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta. 
7.1. Spolupracuje s orgánem SPOD v rámci sanace rodiny. 
7.2. Poskytuje nebo zprostředkovává poradenství při uplatňování nároků dítěte dle 

zvláštních právních předpisů. 
8. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 

nepříznivých životníc situací klientů. 
8.1. Realizuje koordinaci pro-rodinné politiky obce  
8.2. Podílí se na preventivních aktivitách v rámci rodinné politiky obce. 
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Metody sociální práce 
Následující tabulka uvádí přehled metod sociální práce, které jsou níže v kapitole „Metody 
sociální práce dle činností“ přiřazeny k jednotlivým činnostem sociální práce. 
 
Vymezení/popis metody – metody lze realizovat skrze formy ambulantní i terénní práce /v 
přirozeném prostředí klienta3

 
) 

Metody přímé práce s klientem – fáze vyhledávání 

Depistáž 

Vědomé, cílené, včasné vyhledávání jedinců či skupin 
ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou sociální 
událostí v jejich sociálním prostředí (lze skrze výzkum – při 
vyhledávání rizikových lokalit či skupin, terénní práci, 
techniky pozorování, rozhovorů). Cílem depistáže je zachytit 
problém v časném stadiu. Součástí depistáže: vyhledání, 
evidence, následné odborné posouzení situace a návrh 
intervence. Depistáž se provádí formou místního šetření, na 
základě upozornění nebo jiného způsobu zjištění problémové 
situace. 

Metody přímé práce s klientem – fáze posouzení životní situace 

Jednání o poskytnutí  
sociální práce 

Cílem je představit pracovníka v kontextu činnosti jeho 
organizace. 

Zjišťování poznatků o 
životní situaci 

Zjištění předběžné objednávky klienta a zjišťování informací 
o životní situaci, která klienta při vedla ke kontaktu se 
sociálním pracovníkem a k formulaci objednávky 

Posouzení potřebnosti 
intervence 

Prvotní vyhodnocení, zda sociální pracovník je schopen 
pomocí činností a metod práce s klientem, které v rámci své 
kompetence pracovníka obecního úřadu nabízí, přiměřeně 
reagovat na objednávku a životní situaci klienta. Výsledkem 
je rozhodnutí o poskytnutí pomoci nebo o zprostředkování 
pomoci jiného pracovníka nebo jiné organizace. 

Předběžná formulace plánu 
intervence  

Vyhodnocení objednávky klienta a zjištění o jeho životní 
situaci za účelem předběžné formulace hlavních rysů plánu 
intervence. Předběžná formulace plánu intervence se pak 
stává předmětem vyjednávání s klientem o jeho zakázce.  

Sociální šetření 

Posouzení životní situace klienta, které sociální pracovník 
provádí pro potřeby rozhodnutí ve věci nároků na dávky, 
služby či jiných úkonů dle správního řádu nebo pro 
vyhodnocení potřebnosti a podoby intervence. 
 

Metody přímé práce s klientem zaměřené na plánování 

                                                 
3 Termín klient je označen příjemce pomoci, bez ohledu na to, jde-li o jednotlivce, rodinu, jinou skupinu nebo 
komunita. 
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Individuální plánování 
s jedincem, skupinou nebo 
komunitou 

Na základě rozhodnutí o poskytnutí pomoci (viz výše 
Posouzení potřebnosti intervence) jednává sociální pracovník 
na základě objednávky klienta (viz výše Zjišťování poznatků 
o životní situaci) a předběžné formulace plánu intervence (viz 
výše Předběžná formulace plánu intervence) projednává 
sociální pracovník s klientem formulaci jeho zakázky, cíle 
pomoci, která mu bude poskytnuta, a činnosti, metody a 
kroky, které povedou k naplnění dohodnuté zakázky a 
sjednaných cílů pomoci. Účelem je koncipovat plán 
pomáhající intervence přiměřený životní situaci a problémům 
konkrétního klienta (jedince, skupiny nebo komunity). 

Evaluace Průběžné nebo závěrečné vyhodnocování práce s klientem 
(jedincem, skupinou nebo komunitou). Jejím výstupem může 
být buď reformulace cílů, činností a metod pomoci, nebo 
ukončení spolupráce s klientem, jehož zakázka byla díky 
realizaci individuálního plánu intervence naplněna. 

Metody přímé práce s klientem zaměřené na změnu klienta 

Motivační rozhovor 

Pracovník klienta motivuje ke změně jeho jednání. Dodává 
mu informace a tím ho seznamuje s možnými důsledky jeho 
rozhodnutí. Je to spíše pracovník, kdo je v rozhovoru více 
aktivní. 

Podpora kompetencí jedince  Rozhovor s motivovaným klientem využitím především 
otevřených otázek, jehož cílem je napomoci klientovi získat 
potřebné kompetence k řešení jeho problému (materiálního, 
vztahového, sociálního apod.) za využití jeho silných stránek. 
Je to spíše klient, kdo je více aktivní při hledání vhodného 
řešení.  

Podpora kompetencí malé 
skupiny (např. rodiny, páru, 
vrstevnické skupiny apod.)  

Rozhovor s využitím především otevřených otázek, jehož 
cílem je napomoci členům skupiny získat potřebné 
kompetence k řešení jejich problémů za využití jejich silných 
stránek.   

Nácvik a upevňování 
motorických, psychických a 
sociálních dovedností a 
schopností klienta 

Sociální pracovník s klienty nacvičuje a procvičuje nabyté 
kompetence a dovednosti na praktických situacích. 

Základní sociální poradenství Poskytnutí informací o sociálních dávkách, službách a 
návazných institucích, které jsou relevantní v situaci klienta. 

Odborné sociální poradenství 
Poskytnutí informací, které se oproti základnímu sociálnímu 
poradenství vyznačují specializací na konkrétní cílovou 
skupinu. 

Krizová intervence 
Specializovaná pomoc osobám, které se ocitly v krizi. Cílem 
je vrátit klientovi psychickou rovnováhu, narušenou krizovou 
sociální událostí. 
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Doprovázení klienta 

V užším smyslu jde o sdílení problému s klientem formou 
aktivního naslouchání. V širším smyslu jde o sdílení 
problému, povzbuzování a poskytování podpory při realizaci 
zakázky a plánu intervence klientem. Dílčími prvky 
doprovázení v širším pojetí mohou být např. Motivační 
rozhovor, Podpora kompetencí jedince, malé skupiny nebo 
komunity, Základní a Odborné sociální poradenství, Navázání 
kontaktu s poskytovatelem další pomoci, Asistence při 
jednání s organizacemi nebo jiné metody, pokud jsou využity 
jako nástroj povzbuzování a podpory klienta při realizaci jeho 
úkolů v rámci naplňování jeho zakázky a individuálního plánu 
intervence.  

Dohled nad klientem 

Kontrola plnění úkolů, které si klient stanovil nebo které mu 
byly stanoveny jiným subjektem. Může probíhat formou 
slovního ověřování u klienta, pozorování klienta, ověřování u 
jiného subjektu atd. 

Sociální práce s komunitou 
Podpora a pomoc členům komunity směřující ke zlepšení 
jejich dovedností, které jim umožní řešit problémy komunity 
vlastními silami. 

Evaluace 
Průběžné a závěrečné vyhodnocování práce s klientem. Jejím 
výstupem může být reformulace cílů či ukončení práce 
s klientem. 

Metody nepřímé práce s klientem 
Rozhodnutí ve věci nároků 
na dávky, služby či jiných 
úkonů dle správního řádu 

Rozhodování, zda klient obdrží požadovanou dávku či službu 
nebo zda bude vykonáno určité opatření v zájmu klienta dle 
správního řádu. 

Dokumentace práce 

Tvorba a shromažďování záznamů o činnostech na řešení 
životní situace klienta a jejich průběhu. Zahrnuje jak záznam 
o plánování a průběhu spolupráce, tak záznamy pro 
statistickou analýzu). 

Vypracování podkladové 
zprávy pro další instituce 

Zjišťování nových nebo výběr dříve získaných informací o 
klientovi nebo jeho životní situaci a vyhodnocení těchto 
informací za účelem zodpovězení otázek a vypracování 
podkladových zpráv, které si vyžádaly jiné organizace. 

Plánování a organizace 
aktivit 

Zahrnuje podpůrné aktivity, které jsou nezbytné pro sociální 
práci (přípravu na jednání s klientem, studium dokumentace 
klienta, plánování metodického jednání, studium a hledání 
informací k řešení sociální situace, koncepční činnosti apod.). 

Metody zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta 

Podněcování změn 
v interakcích mezi klienty a 
subjekty v jejich sociálním 
prostředí 

Vyjednávání mezi potřebami klientů a požadavky nebo 
možnostmi subjektů v jejich sociálním prostředí, aby bylo 
zajištěno jejich sociální fungování. Využívá silných stránek 
obou a zahrnuje techniky jako společné setkávání nebo 
společné aktivity, kolektivní učení, mediace či facilitace, 
uzavírání dohod atd.   

Podněcování změn subjektů 
v sociálním prostředí klienta 

Intervence se zaměřuje na změnu sociálního prostředí klientů 
(např. nabídky služeb sociální práce, stávající či navrhované 
legislativy, sociální politiky, klimatu diskriminace, sociálních 
sítí atd.). Může využívat např. techniky lobování, obhajoby 
práv klientů, vyjednávání, učení, informování, PR atd.   
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Situační intervence Cílem je zklidnění situace, pokud je pracovník přítomen 
vyhrocenému konfliktu v prostředí klienta. 

Navázání kontaktu 
s poskytovatelem další 
pomoci 

Sociální pracovník pomáhá klientovi nebo klientům navázat 
kontakt a využít pomoc jiné organizace nebo jiného 
pomáhajícího pracovníka. 

Metody komunitního plánování 

Sociální výzkum 
 

Systematické a cílevědomé zjišťování a vyhodnocování 
informací o klientech a jejich sociálním prostředí. Jeho cílem 
je zlepšovat život lidí a komunit (např. potřeb cílových skupin 
ohrožených nějakou sociální událostí v rámci komunity 
v konkrétním časovém období, spokojenosti klientů se 
službami, informovanosti komunity o službě, poměru 
poptávky a nabídky služeb atd.). 

Sociální plánování 
 

Plánování rozvoje služeb pro cílové skupiny ohrožené 
nějakou sociální událostí pro konkrétní časové období dle 
zjištěných potřeb. 

Metody spolupráce s dalšími organizacemi 

Zprostředkování další 
pomoci nebo služeb 

Sociální pracovník aktivně dojedná kontakt či spolupráci 
klienta s další službou či jinou formou pomoci nebo s nimi 
jedná v zájmu klienta. 

Asistence při jednání 
s organizacemi  

Pokud si klient netroufá nebo není schopen navázat kontakt 
nebo vyjednávat s pracovníky jiné organizace (např. 
příslušným úřadem, věřitelem apod.) sociální pracovník ho 
osobně doprovází během jednání v dané organizace nebo v 
její části. 

Zastupování práv klienta V případě, že klient není schopen hájit své zájmy a práva, 
zastupuje ho při jednání s dalšími institucemi. 

Spolupráce s relevantními 
službami nebo dalšími 
odborníky 

Spolupráce se může orientovat na řešení problému jedince, 
rodiny, skupiny či komunity. Může nabýt podoby týmové 
práce, případové konference, konzultace, spolupráce na 
různých segmentech problému klienta, či supervize. 
Nezahrnuje koordinaci aktivit. 

Management aktivit subjektů 
při zvládání určitého 
sociálního problému 

Proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování, 
vedení a kontrolování aktivit, které mají směřovat k řešení 
určitého sociálního problému jedince, rodiny, skupiny či 
komunity. 

Jiné metody 
Výkon rozhodnutí dle 
nařízení soudu 

Rozhodnutí ve věcech ustanovení zvláštního příjemce dávky, 
úhrad za stravu a péči a jiné úkony dle správního řádu 

Metody preventivní práce 

Propagace dostupných služeb 
mezi cílovou skupinou 

Hledá optimální způsoby, jak rozšiřovat informace o 
dostupných službách mezi cílovou skupinu a jejich 
prostřednictvím pak cílovou skupinu informuje (kampaně 
v médiích, letáky, informační akce atd.). 
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METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE DLE ČINNOSTÍ 

V této  kapitole jsou k jednotlivým činnostem sociálního pracovníka na obecním úřadě 
přiřazeny metody, které jsou vhodnými nástroji řešení problémů nebo naplňování cílů 
pomáhající intervence pomocí daných činností. Charakteristiky jednotlivých metod nalezne 
čtenář v tabulce, která je obsahem předchozí kapitoly. 
 
KONCEPČNÍ A KOORDINAČNÍ AKTIVITY 

1. Sociální pracovník zabezpečuje sběr relevantních informací o poskytovaných 
sociálních či souvisejících službách a o podobě sociální práce na daném území 
potřebných pro tvorbu koncepčních materiálů 

Sociální výzkum 
  

2. Sociální pracovník realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb na území 
obce 

Sociální výzkum 
 Sociální plánování 
 Spolupráce s relevantními službami a dalšími odborníky 
  

3. Sociální pracovník se podílí na tvorbě a aktualizaci adresáře poskytovatelů 
sociálních a souvisejících služeb. 

Sociální výzkum 
Spolupráce s relevantními službami a dalšími odborníky 
Propagace dostupných služeb mezi cílovou skupinou 
  

4. Sociální pracovník spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či 
neziskovými organizacemi při nastavování efektivní realizace sociální sítě v dané 
lokalitě. 

Spolupráce s relevantními službami a dalšími odborníky 
 Sociální plánování 
  

5. Sociální pracovník iniciuje vznik potřebných sociálních či souvisejících služeb 
Podněcování změn subjektů v sociálním prostředí klienta 
  

6. Sociální pracovník se podílí na vyhodnocování efektivity sociálních či 
souvisejících služeb 

Sociální výzkum 
  

7. Sociální pracovník se podílí na spolupráci s jinými subjekty v prostředí dané 
lokality a v přirozeném prostředí klienta 

Podněcování změn subjektů v sociálním prostředí klienta 
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OBECNÉ ČINNOSTI PRÁCE S KLIENTEM 
8. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí 
Depistáž 
Dokumentace práce 
Plánování a organizace aktivit 
 
9. Provádí posouzení životní situace klienta 
Jednání o poskytnutí služby sociální práce 
 Sociální šetření 
Zjišťování poznatků o životní situaci 
Posouzení potřebnosti intervence 
Předběžná formulace plánu 
Dokumentace práce 
Plánování a organizace aktivit 
 
10. Provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich 

naplnění 
Spolupráce s relevantními službami nebo dalšími odborníky 
Management aktivit subjektů při zvládání určitého sociálního problému 
Individuální plánování 
 Evaluace 
Dokumentace práce 
 Plánování a organizace aktivit 
 
11. Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřené na změnu klienta 
Motivační rozhovor Podpora kompetencí jedince 
 Podpora kompetencí jedince 
 Podpora kompetencí malé skupiny (rodina, pár, vrstevnická skupina, aj.) 
Nácvik a upevňování dovedností a schopností klienta 
Základní sociální poradenství 
Odborné sociální poradenství 
 Krizová intervence 
 Situační intervence 
 Doprovázení klienta 
 Dohled nad klientem 
 Sociální práce s komunitou 
 Evaluace 
 Dokumentace práce 
Plánování a organizace aktivit 
Rozhodnutí ve věcech dle správního řádu 
Výkon rozhodnutí dle nařízení soudu 
Vypracovává podkladové zprávy 
  
12. Realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta 
Podněcování změn v interakcích mezi klienty a subjekty v jejich sociálním prostředí 
Situační intervence 
Podněcování změn subjektů v sociálním prostředí klienta 
Navázání kontaktu s poskytovatelem další pomoci 
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Asistence při jednání s organizacemi 
Spolupráce s relevantními službami nebo dalšími odborníky 
Management aktivit subjektů při zvládání určitého sociálního problému 
Sociální plánování 
Dokumentace práce 
Vypracování podkladové zprávy pro další instituce 
Plánování a organizace aktivit 
 
13. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet 

vzniku nepříznivých životníc situací klientů 
Propagace dostupných služeb mezi cílovou skupinou 
Dokumentace práce 
Plánování a organizace aktivit 
 
 
Spolupracuje s navazujícími institucemi při řešení životní situace klienta 
Navázání kontaktu s poskytovatelem další pomoci 
 Asistence při jednání s institucemi 
 Zastupování práv klienta 
 Management aktivit subjektů při zvládání určitého sociálního problému 
Dokumentace práce 
Plánování a organizace aktivit 
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3) Metoda evidence a vyhodnocování metod sociální práce a dalších 

intervencí cílených na klienty 
 
 
Metoda evidence klienta – způsob realizace činnosti označené jako „evidence“, sestává z 
vymezení 
 

- cílů evidence klientů sociální práce na úřadě obecní samosprávy,  
- hledisek evidence,  
- způsobů vedení záznamů,  
- záznamového média,  
- způsobů využívání evidovaných informací  
- zásad využívání a poskytování zaznamenaných informací třetím osobám.  

 
 
Cíle evidence: 
 

- zajistit dlouhodobé (retrospektivní) podklady pro rozhodování SPR4

- zajistit dlouhodobý přehled o vývoji problémů a životní situace klienta a pomoci 
poskytnuté úřadem při jejich řešení nebo zvládání, a vytvořit tak podklady pro 
poskytování legitimně vyžádaných východisek pro rozhodování třetích subjektů, 

 o pojetí 
pomáhající intervence, která je přiměřená životní situaci klienta a díky tomu 
podporuje jak zvládání problémů klientem, tak řešení problémových vztahů klienta a 
ostatních účastníků jeho životní situace, 

- zajistit dlouhodobě podklady pro vyhodnocování a prezentaci obsahu a výsledků 
činnosti SPR na úřadech obecní samosprávy, 

- získávání informací o potřebách klientů, které je možné využít v rámci komunitního 
plánování sociálních a při poskytování pomoci klientům dalšími účastníky místní sítě 
služeb, 

- získávání informací a podkladů pro plnění dalších činností obce souvisejících s péčí o 
občany (zabezpečení bydlení, vzdělávání, ochrany a rozvoje zdraví, apod.) dle § 35 
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 

- získávání informací a podkladů pro regionální nebo neregionální projekty vč. 
statistických výstupů, 

- aj. 
 

 
Hlediska evidence platná pro klienty všech cílových skupin: 

  
- osobní údaje klienta 
- klient a jeho životní situace  

o objednávka klienta 
o charakteristika osoby klienta a jejich změny 
o problémy klienta ve vztahu k jeho sociálnímu prostředí a jejich změny  
o pomáhající intervence nebo služby poskytované před zahájením spolupráce 

s obecním úřadem a žádosti a rozhodnutí o nich 
 

                                                 
4 Sociálních pracovníků a sociálních pracovnic. 
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- projednávání návrhu a popis plánu pomáhající intervence, záznam o průběhu a 
hodnocení jeho realizace  
 

o zakázka dohodnutá mezi SPR a klientem 
o cíl a dílčí cíle pomáhající intervence  
o navržené a použité činnosti a metody realizace zakázky a cílů pomáhající 

intervence  
o průběh realizace plánu pomáhající intervence 
o vyhodnocování realizace plánu pomáhající intervence a jeho změny 

 
Způsob vedení záznamů  
 
SPR na základě vývoje událostí, sdělení klienta nebo dalších osob a vlastního uvážení 
formuluje a zaznamenává potřebné údaje nebo komentáře. 
 
Záznamové médium 
 
SPR provádí Elektronický záznam, archivovaný v PC a na vhodném externím médiu 
(případně umožňuje sdílení informací o klientovi se subjekty, které k tomu mají oprávnění). 
     
Způsoby využívání informací 
  

- SPR využívá evidované informace, zejména poznatky o klientovi a jeho životní situaci 
(viz návrh standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi) jako 
podklad pro koncipování, realizaci, vyhodnocování a modifikaci plánu pomáhajících 
intervencí, které jsou specifické pro konkrétní klienty nebo rámcově vhodné pro 
klienty určité cílové skupiny, 

- zaměstnavatel SPR využívá evidované informace, zejména informace o projednávání 
návrhu a popis plánu pomáhající intervence, záznam o průběhu a hodnocení jeho 
realizace (viz návrh standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi) 
v souladu s níže uvedenými zásadami využívání a poskytování informací o klientech 
jako podklad pro hodnocení činnosti SPR na úřadu obecní samosprávy, 

- SPR využívá evidované informace o klientech v souladu s níže uvedenými zásadami 
využívání a poskytování těchto informací při zpracovávání legálně vyžádaných 
východisek pro rozhodování třetích subjektů, 

- obec využívá získané informace pro plánování sítě sociálních služeb na svém území, 
zejména v rámci komunitního plánování  

- obec využívá získané informace v rámci regionálního komunitní plánování a 
naplňování strategických cílů v rámci národních nebo nadnárodních strategií a 
dokumentů EU, 

- obec využívá získané informace pro zabezpečení, plánování a uspokojování potřeb 
svých občanů v oblasti bydlení (např. sociální bydlení pro nízkopříjmové skupiny 
osob), sítě školských zařízení na svém území apod. 

- obec využívá získané informace jako podklad pro statistické vykazování  
 

Zásady využívání a poskytování zaznamenaných informací 
  

- obecné zásady: 
 

o pokud není zákonem nebo rozhodnutím soudu stanoveno jinak, evidované 
informace o jednotlivých klientech je možné využívat pouze za účelem 
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koncipování, realizace a vyhodnocování pomáhající intervence specifické pro 
konkrétního klienta nebo pro cílovou skupinu, k níž klient patří, v rámci obce,  

o pokud není zákonem nebo rozhodnutím soudu stanoveno jinak, SPR může 
evidované informace o jednotlivém klientovi poskytovat třetí osobě (včetně 
svých nadřízených) pouze se souhlasem klienta dle zákona č. 101/2000 Sb., 

- právně zakotvené zásady využívání a poskytování informací o klientech: 
o poskytování údajů podle zvláštního zákona nezbytné pro provádění 

nemocenského pojištění, důchodového pojištění (zabezpečení), státní sociální 
podpory a dalších státních sociálních dávek, sociálních služeb, sociální péče, 
pomoci v hmotné nouzi, a sociálně-právní ochrany dětí, a při zajištění ochrany 
těchto údajů v souladu se zákonem, a to i bez souhlasu klienta na základě 
vyžádání příslušného orgánu (dle zákona č. zákona č. 101/2000 Sb.). 

- zásady využívání a poskytování informací o klientech zakotvené v konvencích 
organizací: 

o zásady Etického kodexu SPR 
o 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. 

o 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. 

o Sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové 
míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob. 

o 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. 

o Sociální pracovník dává přednost profesionální odpovědnosti před svými 
soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni. 

- Vnitřní předpisy organizace 
o dle pravidel schválených kompetentními orgány obecního úřadu 

 
Nástroj evidence  
 
viz níže tzv. „standardizovaný záznam sociálního pracovníka o klientovi“ 
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Standardizovaný záznam sociálního pracovníka o klientovi 
úřední záznamy o spisu5

OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA A JEJICH ZMĚNY 
   

Titul,  příjmení  …………………………..………………………………………….. 
Jméno                ……………………….. …………………………………………….. 
Rodné číslo       ……………………………………………………………………….. 
Trvalý pobyt     ……………………………………………………………………….. 
Adresa pro doručování …………………. …………………………………………….. 
Kontakt (tlf., mob., e-mail) …………………………………………………………….. 
Bydliště (je-li odlišné od trvalého pobytu)  
Státní příslušnost ……………………….. 
Důchod aj. dávky pojistných systémů soc. zabezpečení6

Výkon výdělečné činnosti v zahraničí
   ano – ne 

7

Rodinný příslušník v zahraničí
     ano – ne 

8

Nezaopatřenost                                          ano – ne 
                ano – ne 

Cílová skupina   ………………………………………………………………………….. 
KLIENT A JEHO ŽIVOTNÍ SITUACE  
východiska vymezení zakázky a dalších prvků pomáhající intervence 
objednávka (přímo nebo náznakem vyslovená, případně v rozhovoru se SPR9

období

 upřesněná 
přání, záměry, cíle, požadavky, očekávání) klienta 

10,11

 
 

 
období 

záznam … 
 
 
záznam … 
 
 
 

charakteristiky životní situace klienta, tj. 1) charakteristika jeho osoby a její změny 
(např. životní cíle nebo plány, potíže, zdravotní stav, ekonomická situace, rodinná situace, 
zvláštní zvyklosti, šance a silné stránky … apod.) a 2) jeho problémů ve vztazích subjekty 
sociálního prostředí a jejich změn (např. spory, ne/plnění dohod, nedorozumění, obtíže, 
konflikty … apod. ve vztazích s osobami, komerčními, nevládními, občanskými aj. 
organizacemi, úřady státní správy a obecní samosprávy, organizacemi sociálních služeb … 
apod.) 
období 
 
 
období 

záznam … 
 
 
záznam … 

pomáhající intervence nebo služby poskytované před zahájením spolupráce s obecním 
                                                 
5 Registrační údaje a údaje o manipulaci se spisem uvedené dle platných směrnic obecního úřadu.   
6 Pro určení příslušnosti k právním předpisům EU 
7 Pro určení příslušnosti k právním předpisům EU 
8 Pro určení příslušnosti k právním předpisům EU 
9 Zkratka „SPR“ označuje „sociálního pracovníka“ nebo „sociální pracovnici“.  
10 Časový úsek, ve kterém úřad zastupovaný SPR spolupracoval s klientem. V době spolupráce SPR a klienta je 
v záznamu označen rámcovým datem počátku spolupráce (např. únor 2012). Pokud je spolupráce ukončena, 
resp. přerušena, je k rámcovému datu počátku spolupráce připsáno rámcové datum ukončení spolupráce (např. 
listopad 2013). Pokud je spolupráce po čase navázána znovu, období je opět označeno rámcovým datem počátku 
spolupráce (např. leden 2015). Optimální je, pokud je nastavením softwaru zajištěno, že se záznam o počátku a 
ukončení období spolupráce uvedený v rubrice „Osobní údaje klienta“ promítne do všech dalších rubrik.  
11 Text uvedený kurzívou označuje prostor pro záznam, který na základě vývoje událostí, sdělení klienta nebo 
dalších osob a vlastního uvážení formuluje a zaznamenává SPR. 
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úřadem (např. poradenství, pečovatelská služba, psychiatrická péče, sociální dávky, dotace 
apod.) a žádosti a rozhodnutí o nich (např. žádosti o sociální dávky a služby a způsob jejich 
vyřízení, rozhodnutí soudů, opatření nebo rozhodnutí obecního úřadu nebo jiných státních 
nebo samosprávných orgánů … apod.)   
období 
 
 
období 
 
 

záznam … 
 
 
záznam … 

PROJEDNÁVÁNÍ  NÁVRHU   A   POPIS  PLÁNU  POMÁHAJÍCÍ  INTERVENCE,  
ZÁZNAM O  PRŮBĚHU  A  HODNOCENÍ  JEHO  REALIZACE  
zakázka (ujednání mezi klientem a SPR o tom, co je třeba řešit)  
zakázka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

plán pomáhající intervence – hlavní a dílčí cíle pomáhající intervence (čeho má být 
v zájmu realizace zakázky dosaženo, kým, do kdy, jak – navržené činnosti a metody 
realizace zakázky, důvod přerušení spolupráce apod.), 
 
období 
 
datum 
 
 
datum 
 
… 
 
období 
 
datum 
 
 
datum 
 
… 
 

 
záznam (typ setkání nebo činnosti, výsledné ujednání, v případě potřeby 
průběh událostí nebo další údaje a komentáře …) 
 
záznam (typ setkání nebo činnosti, výsledné ujednání, v případě potřeby 
průběh událostí nebo další údaje a komentáře …) 
 
 
 
 
záznam (typ setkání nebo činnosti, výsledné ujednání, v případě potřeby 
průběh událostí nebo další údaje a komentáře …) 
 
záznam typ setkání nebo činnosti, výsledné ujednání, v případě potřeby 
průběh událostí nebo další údaje a komentáře …) 
 

Popis průběhu realizace plánu pomáhající intervence a vyhodnocení realizace (evaluace 
navržených a použitých činností a metod realizace zakázky a dosažení cíle pomáhající 
intervence případné změny plánu pomáhající intervence - nová zakázka nebo nové cíle, 
činnosti, nebo metody, k jejichž změně došlo na základě evaluace) 
 
období  
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datum 
 
… 
 
období 
 
datum 
 
… 
 

 
záznam (vyhodnocení hlavních nebo dílčích cílů pomáhající intervence) 
 
 
 
 
 
záznam (vyhodnocení hlavních nebo dílčích cílů pomáhající intervence) 
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4) Referenční hodnoty časové a věcné náročnosti aplikovaných metod 

sociální práce a dalších intervencí 
 

Referenční hodnoty věcné a časové náročnosti aplikovaných metod sociální práce vychází 
z jednoduché predikce, že pro jejich vykonávání jsou potřební odborníci, kteří potřebují 
dostatek prostoru pro svoji práci (odbornost, určení počtu klientů na jednoho pracovníka a 
vymezení časové dotace). 
 
Při stanovení potřeby počtu sociálních pracovníků vykonávajících definované činnosti a 
metody, které bude obecní úřad vykonávat od 01. 01. 2012 bylo vycházeno z definovaných 
cílových skupin, počtu obyvatel ve správním obvodu a počtu stávajících pracovních úvazků 
na obecních úřadech vykonávající agendu sociálních odborů mimo SPOD. Sekundárními 
kritérii byla i stratifikace obyvatel a vzdálenost od klientů. 
   
Počet klientů v obcích stanovujeme tak, že tvrdíme, že maximální počet se rovná počtu 
příjemců jednotlivých dávkových systému (hmotná nouze, pnp, Zdrav), ale že 
nepředpokládáme, že všichni tyto příjemci budou současně klienti sociální práce na obecních 
úřadech. Ostatní definované cílové skupiny doplňují rozdíl mezi předpokládaným počtem 
klientů a počtem klientů z dávkových systémů.  
 
Na jednoho sociálního pracovníka na obecním úřadě by mělo připadat 120 – 150 klientů. 
Vysoké rozpětí je dáno velkou rozmanitostí metod sociální práce a cílových skupin.  
 
Vzorec výpočtu: 
Počet klientů ve správní oblasti(X) / počtem klientů stanovený obcí na sociálního pracovníka 
(Y) + stratifikace obyvatel (max. 2 pracovníci ) (k2)  a dojezdovost (max 1 pracovník) (k1) = 
počtu sociálních pracovník (Z)  
(X/Y) + k1 + k2 = Z  
K1 0 SOC. 

PRACOVNÍKŮ 

1 SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK 

Dojezdovost 0 – 20 km 21 a více   
 
K2 0 SOC. 

PRACOVNÍKŮ 

1 SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK 

2 SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍCI 

Výskyt sociálně 
vyloučených lokalit 

0 1-2 3 a více 

Míra nezaměstnanosti 0 – 8  8,1-11 11,1 a více 

 
Stanovený počet pracovníků doporučujeme projednat i na úrovni komunitního plánování.  
POČET OBYVATEL SPRÁVNÍ 
OBLASTI 

DOPORUČENÝ POČET SOCIÁLNÍCH 
PRACOVNÍKŮ 

0 – 5000 2 – 6 
5001 – 15000 4 – 15 
15001 – 25000 9 – 18 
25001 – 50000 13 – 26 
50001 – 100000 22 – 50 
100001 a více 35 – 55 
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Sociální pracovník musí splňovat odbornost dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách. 
Zaměstnanci obecních úřadů jsou úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. O úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů plní povinnosti úředníka 
z tohoto zákona vyplývající.  
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Časová náročnost metod sociální práce 
 
Metoda Časová náročnost (v min) 

Jednání o poskytnutí sociální práce 5 – 15 

Sociální šetření   105 - 250  

Individuální plánování s jedincem, skupinou nebo 
komunitou 

20 – 60 

Motivační rozhovor 15 -30 

Podpora kompetencí jedince 20 – 60 

Podpora kompetencí malé skupiny (např. rodiny, 
páru, vrstevnické skupiny apod.) 

30 – 90 

Sociální práce s komunitou 30 – 90 

Nácvik a upevňování dovedností a schopností klienta 30 – 60 

Základní sociální poradenství 5 – 15 

Odborné sociální poradenství 15 – 60 

Krizová intervence 10 – 30 

Doprovázení klienta 15 – 60 

Dohled nad klientem  20 – 60 

Evaluace 20 – 60 

Rozhodnutí ve věcech úkonů dle správního řádu   240 – 420  

Výkon rozhodnutí dle nařízení soudu   

Dokumentace práce 10 – 30 

Vypracování podkladové zprávy pro další instituce  30 – 90 

Plánování a organizace aktivit 10 – 50 

Podněcování změn v interakcích mezi klienty a 
subjekty v jejich sociálním prostředí 

30 – 60 

Podněcování změn subjektů v sociálním prostředí 
klienta 30 – 90 

Navázání kontaktu s poskytovatelem další pomoci 5 – 15 

Situační intervence 10 – 30 

Asistence při jednání s organizacemi  20 – 90 

Zastupování práv klienta 20 – 90 

Spolupráce s relevantními službami nebo dalšími 
odborníky  

20 – 90 

Management aktivit subjektů při zvládání určitého 
sociálního problému 

20 – 90 

Sociální výzkum   

Sociální plánování   

Propagace dostupných služeb mezi cílovou skupinou 60 – 240 

Depistáž 60 – 180 
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PŘÍLOHY 
 

Vymezení činností sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem 
 

• kurátor pro dospělé zajišťuje péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc: 
péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v 
nich žijí 

• v rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientům informace potřebné 
k překonání jejich nepříznivé životní situace, aplikuje metody sociální práce 

• usiluje o vytvoření optimálního socioterapeutického vztahu s klientem a pomáhá 
mu formulovat cíle spolupráce a nabízí klientovi alternativy strategií k jejich 
dosažení 

• 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 sociálně terapeutické činnosti, které se 
zaměřují na obnovení vztahů klientů s jejich okolím, jejich praktických schopností 
a dovedností 

• 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 

• vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve 
věznicích a vazebních věznicích během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a 
před propuštěním z výkonu trestu 

• pomáhá zmírnit dopad vlivu rizikových skupin na klienta 
• vypracovává program individuálního motivačního postupu při řešení aktuální 

situace klientů, kteří se ocitli v hmotné nouzi tak, aby došlo k odvrácení sociálního 
vyloučení těchto klientů 

• 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 
• vyhledává zájemce o sociální služby v jejich přirozeném prostředí 
• vede spisovou dokumentaci. 
• vede statistické výkazy 
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