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I. Úvod 
 
Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám 
či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jim 
přirozeném prostředí. Sociální práce se dále zaměřuje na tvorbu příznivých 
společenských podmínek a to tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle.  Podporuje 
sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí 
za účelem naplnění jejich osobního blaha. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do 
konfliktu se svým sociálním prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy 
lidských práv a  společenské spravedlnosti a solidarity. 

Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV vydává doporučený postup pro praxi 
krajských a obecních úřadů (pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností a 
újezdních úřadů)1 v oblasti sociální práce s cílem zejména sjednotit postupy a 
metody činnosti sociálních pracovníků a poukázat na potencionální problémy, které 
jejich realizaci mohou ohrozit. 

Cílem doporučeného postupu je též metodická podpora sociální práce pracovníků 
krajských a obecních úřadů při zajišťování a koordinaci poskytování sociálních 
služeb a realizaci činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé situace a 
k sociálnímu začleňování osob, a to s ohledem na působnost krajských úřadů a  
obecních úřadů stanovenou zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 73/2011 Sb., o úřadu práce a prováděcí 
vyhláškou č. 424/2011 Sb. 

 

I.I. K vymezení pojmu sociální práce  
 
sociální práce ≠ sociální služba 
 
Obsah intervencí a praktická podoba sociální práce na obecní úrovni nejsou 
definovány zákonem o sociálních službách či prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, přesto je možné se na obecní úrovni v některých 
bodech pojetím realizace sociální služby inspirovat. Sociální práce na obecní úrovni 
u obecních úřadů typu III. v rámci partnerského vztahu (registrovaná sociální služba 
jako spolupracující partner) vnímá sociální služby (sociální práci v rámci sociálních 
služeb) jako jeden z možných nástrojů k realizaci cíle.   
 
sociální práce ≠ sociálně právní ochrana dětí (OSPOD) 
 
Sociální práce na obecních úřadech je partnerským subjektem OSPOD. Daný 
spolupracující subjekt je upraven zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovníci na obecních úřadech 
navazují na činnosti, které jsou obsahem § 1 odst. 1 citovaného zákona. V praxi se 
jedná například o situaci, kdy na základě stabilizování situace v rodině pomáhá 
sociální pracovník vyhledávat ubytování, zaměstnání, řešit dluhovou problematiku, 
případně nacvičovat dovednosti v oblasti péče o dítě (nutnost každodenního 

                                                 
1 pokud tento doporučený postup dále neupřesní, pak termín obecní úřad je vztažen na obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, obecní úřad pověřené obce, újezdní úřad, městskou část, městský obvod, magistrát 
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docházení do rodiny) nebo se snaží o nápravu vztahů v rodině v rozsahu, který není 
výkonem činností sociálně právní ochrany dětí. 
 
sociální práce ≠ dávkové sociální systémy 
 
Podoba sociální práce (zejména sociální šetření) pro dávkové systémy je 
vydefinována příslušnou legislativou. Sociální práce je zde vnímána spíše v užším 
spojení. Pro obecní a krajské úřady jsou dávkové systémy, reprezentované krajskými 
pobočkami Úřadu práce ČR, jedním z důležitých partnerů ve výkonu sociální práce 
v přenesené působnosti. Forma spolupráce je popsána v kapitole věnující se 
spolupráci s Úřadem práce ČR.   
 
sociální práce ≠ sociální šetření 
 
Realizace sociální práce je povinnost obecních a krajských úřadů v rámci výkonu 
státní správy v přenesené působnosti. Jedním z možných nástrojů – metod – je 
sociální šetření a záleží jen na individuálním posouzení sociálních pracovníků, zda jej 
využije, s ohledem na skutečnost, že provedení sociálního šetření je oprávněním 
nikoliv povinností2. (2) 
 

sociální práce ≠ střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb (komunitní 
plánování sociálních služeb) 
 
Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je nástrojem sociální práce pro 
posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a zároveň tento 
nástroj slouží jako prevence sociálního vyloučení v komunitě. V praxi se jedná 
o plánování sociálních služeb v dané lokalitě (obec typu III.) v určité časové etapě. 
V podstatě jde o zajištění dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb. Komunitní 
plánování tvoří podklad pro realizaci sociální práce v obci formou „síťování“. 
 
sociální práce ≠ individuální plánování 
 
Individuální plánování je základní nástroj sociální práce s klientem, je základem 
plánování průběhu řešení daného problému klienta, kdy základem je stanovení 
cíle a jednotlivých kroků, které k tomuto cíli vedou. Individuální plán je dohoda mezi 
klientem popř. jeho zástupcem a sociálním pracovníkem. 
 
sociální práce ≠ depistáž 
 
Depistáž je základním nástrojem sociální práce pro vědomé, cílené a včasné 
vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou sociální 
událostí v jejich sociálním prostředí. 
 

I.II. Základní partneři pro výkon sociální práce  

 Úřad práce ČR (krajské pobočky) 

 orgány OSPOD 

 poskytovatelé sociálních služeb 

                                                 
2 Pozn.: Sociální šetření je také metoda sociálních pracovníků zařazených v Úřadu práce na pozicích spojených s 
agendou správního řízení, kdy se rozhoduje o nároku na dávku (dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na 
péči, příspěvek na mobilitu, pořízení pomůcky, státní sociální podpory). 
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 zdravotnická zařízení 

 školy a školská zařízení 

 zařízení volnočasového charakteru a další navazující subjekty (rodinná centra, 
aj..) 

 Vězeňská služba ČR 

 Probační a mediační služba 

 Občanské a právní poradny 

 Městská policie 
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II. Sociální práce na úrovni krajského úřadu  
 

 
Činnosti v rámci koordinační působnosti krajského úřadu 
 
Koordinační působnost krajského úřadu v oblasti sociální práce vedoucí k řešení 
nepříznivé sociální situace a sociálnímu začleňování osob je upravena v § 93 písm. 
c) zákona o  sociálních službách. V rámci ní krajský úřad koordinuje, odborně a 
metodicky podporuje a kontroluje výkon přenesené působnosti u agendy sociální 
práce obecních úřadů typu III. Jedná se o povinnosti nejen těchto úřadů, ale i 
krajských úřadů vyplývající z § 92, § 93 a § 93a zákona o sociálních službách. 
V rámci výkonu těchto činností krajský úřad realizuje sociální práci vedoucí k řešení 
nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. Sociální pracovníci 
zařazení do krajského úřadu jsou v souvislosti s výkonem činností sociální práce 
povinni vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí 
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (dále jen JIS). Údaje jsou 
tak vedeny v JIS, a to o všech osobách, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, 
kdy přístup k tomuto systému je řešen v rámci § 4a odst. 3 zákona č. 73/2011 Sb. 
S ohledem na skutečnost, že v JIS jsou uvedeny všechny cílové skupiny, které je 
nutné vymezit podle prováděcího předpisu, proto je nutné zahrnout i osoby 
nacházející se v hmotné nouzi. To znamená, že krajský úřad koordinuje činnosti 
sociální práce nejen v souvislosti s výkonem činností obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností podle § 92 až § 93a zákona o sociálních službách (například 
výkonu sociální práce vedoucí ke zlepšení postavení a situace u osob zdravotně 
postižených, seniorů a dalších sociálně nežádoucích jevů), ale i u pověřených 
obecních úřadů v rámci výkonu činností podle § 7, § 63 odst. 3, § 64 odst. 1, 2, 3 a § 
65 zákona o pomoci v  hmotné nouzi a prováděcích vyhlášek k daným předpisům 
(například výkon sociální práce u osob nacházejících se v hmotné nouzi)3.  
 
 
 
Krajský úřad vykonává v přenesené působnosti činnosti na úseku sociální práce 
na svém území, v praxi jde zejména o tyto činnosti: 

 
a) 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,  
 
b) v rámci metodické, kontrolní a případně supervizní činnosti zajišťuje procesy 
koordinace postupu sociálních pracovníků na svém území a také činností směřujících 
k zamezení vzniku syndromu vyhoření sociálních pracovníků; 
 
c) poskytuje sociálním pracovníkům obecních úřadů odbornou metodickou pomoc a 
vedení s cílem koordinace a vzájemného přizpůsobování a systémové pomoci 
osobám včetně koordinace vzájemných předností jednotlivých systémů sociální 
ochrany obyvatelstva;  
 

                                                 
3 Pozn.: Kontrola výkonu činností sociální práce příslušných obecních úřadů ze strany krajského úřadu, je 
realizována podle ustanovení zákona o obcích a zákona o krajích. 
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d) řídí a kontroluje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku sociální 
práce;  
 
e) koordinuje poskytování sociální práce osobám, jejichž práva a zájmy jsou 
ohroženy trestnou činností jiné osoby, přitom spolupracuje s obecními úřady, včetně 
spolupráce s intervenčními centry; 
 
f) formou sociální práce podporuje realizaci státního integračního programu v oblasti 
zajištění bydlení formou jednorázových nabídek bydlení azylantům z prostředků státu 
a spolupracuje v oblasti integrace cizinců; 
 
g) koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k plnění úkolů státní politiky 
napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti; 
 
h) analyzuje pracovní náplně a pracovní pozice pracovníků sociálních odborů 
obecních úřadů popř. doporučuje úpravu počtu pracovníků vykonávajících agendu 
sociální práce tak, aby byla plně zajištěna funkčnost sociálních odborů,  
 
ch) v rámci řešení nepříznivé sociální situace spolupracuje s koordinátorem pro 
romské záležitosti; 
 
i) 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; 
 
j) na svém území realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování 
osob; 
 
k) koordinuje sociální poradenství a dozor úrovně jeho poskytování sociálními 
pracovníky obecních úřadů na svém území ve všech oblastech sociální ochrany 
obyvatelstva (dávky a právní instituty), a to na úseku 

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

 pracovního práva a zaměstnanosti (včetně insolvence 
zaměstnavatele),  

 rodinného práva resp. občanskoprávních možnosti řešení tíživé 
nebo složité sociální situace osob,  

 předávání informací z oblasti pomoci klientům při vedení 
správního řízení, občanskoprávního řízení, exekučních řízení 
apod., 

 preventivních činností v oblasti zejména finanční gramotnosti,  

 pomoci při naplňování bytové politiky a sledování její úrovně jako 
dosažení jedné ze základních životních potřeb osob,  

 problematiky poradenství pro cizince, nejen pro občany EU (resp. 
EHP a Švýcarska), ale otázky osob z třetích zemí a řešení jejich 
podpory,  

 sociálního zabezpečení a sociálních výhod na území kraje ve 
vztahu k realizaci volného pohybu osob EU (EHP a  Švýcarska) a 
podpory migrace obyvatelstva za prací, včetně koordinace 
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dávkových systémů a zajištění orientace v nich pro sociální 
pracovníky obecních úřadů, 

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

 
l) koordinuje a metodicky vede provádění úkonů šetření životní situace občanů obce 
pro různé účely (tj. pro osoby zletilé i nezletilé) při respektování Etického kodexu 
sociálního pracovníka České republiky obsahujícího základní principy chování 
sociálního pracovníka ke klientovi; 
 
m) koordinuje a kontroluje zabezpečení potřeb u osob v terénu (šetření životní 
situace klienta  a  depistáž) s využitím metod sociální práce vedoucích k prevenci 
sociálního vyloučení, tj. dle Bílé a Zelené knihy sociální politiky v rámci EU;  
 
n) provádí depistáž, resp. sumarizaci údajů obecních úřadů 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;  
 
o) vytváří podmínky pro koordinaci a vzájemné doplnění činností v připravovaných 
právních úpravách; 
 
p) v rámci koordinace poskytování sociálních služeb vytváří „síť“ sociálních služeb 
pro všechny cílové skupiny, jejímž prostřednictvím zajišťuje vyvážené rozložení 
sociálních služeb, jak co se týče územní dostupnosti, tak i souladu s potřebami 
uživatelů sociálních služeb. 
 

V případě volby polyvalentního přístupu k sociální práci ze strany obecního úřadu (tj. 
koordinace metod sociální práce prostřednictvím NNO a dalších systémů) je pak 
koordinace, odborná a metodická podpora ze strany krajského úřadu zaměřena i na 
spolupráci (síťování) s jinými partnerskými systémy (NNO, OSPOD, atd.) reflektující 
na sociální problémy/události, kterými se zabývají obce. 
 
Podle zákona o sociálních službách, pak při koordinaci poskytování sociálních služeb 
existuje jednoznačná vazba mezi touto činností, činnostmi sociální práce a 
střednědobým plánováním rozvoje sociálních služeb. Už v procesu střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb dochází ke zjištění toho, které sociální služby 
jsou z pohledu zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb potřebné a 
jaké zdroje jsou pro jejich zabezpečení k dispozici. Samotný střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb (který kraj zpracovává podle § 95, písm. d) je (po schválení 
zastupitelstvem kraje) vyjádřením toho, jaké sociální služby kraj plánuje podporovat a 
jak hodlá zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území (podle § 
95, písm. g). Koordinace poskytování sociálních služeb jako vytváření sítě sociálních 
služeb v území tedy musí jít ruku v ruce se střednědobým plánováním rozvoje 
sociálních služeb.  

Co se týče personálního zajištění koordinace poskytování sociálních služeb v rámci 
krajského úřadu, nejblíže k této činnosti má přirozeně zaměstnanec krajského úřadu, 
který se zabývá střednědobým plánováním rozvoje sociálních služeb, i když lze 
danou činnost zabezpečit i jinak.  
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Je rovněž žádoucí, aby při vytváření „sítí“ sociálních služeb a koordinaci poskytování 
sociálních služeb jednotlivé kraje a krajské úřady mezi sebou spolupracovaly a řešily 
přesahy poskytování sociálních služeb, kdy je například určitá služba fyzicky 
poskytována na území jednoho kraje, ale i pro klienty jiných krajů (kupříkladu 
terapeutická komunita), popřípadě poskytovatel je registrován v jednom kraji, ale 
služby poskytuje také v ostatních krajích. Cílem spolupráce je, aby nevznikaly 
jednotlivé izolované krajské sítě sociálních služeb a sociální služby byly poskytovány 
podle reálných možností. Analogicky je vhodné řešit i koordinaci činností sociální 
práce. 

 
II.I. Sociální pracovník a klient 
 
Každý problém klienta má vydefinovaný postup jeho řešení včetně rozsahu 
a zaměření participace spolupracující instituce. Postup práce s klientem by měl být 
zanesen ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka popř. s využitím 
závěrů z kazuistického semináře nebo ze zápisu z případové konference (doklad o  
funkčních sítích sociálního pracovníka), případně z další dokumentace. 

Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jako sociální pracovníci jsou 
v souvislosti s výkonem činností sociální práce povinni vést Standardizovaný záznam 
sociálního pracovníka, který je součástí JIS. Součástí tohoto „Záznamu“ by měl být i  
záznam o dohodě (ústní, písemné) o spolupráci v rámci agendy sociální práce, dále 
cíle spolupráce (individuální plán) a záznam o případové konferenci, popř. další 
významné skutečnosti. 

Sociální pracovníci, kromě agend vyplývajících pro ně z působnosti krajského úřadu 
v sociální oblasti, dále zajišťují v rámci realizace výkonu sociální práce  

  
- základní i odborné sociální poradenství v  souladu s § 93 zákona o sociálních 

službách, 
 
- přehled o potřebách obyvatelstva v  oblasti poskytování sociálních i 

navazujících služeb včetně informačního systému o možnostech jejich 
využívání a dostupnosti, 

- zpracování přehledů a plánů rozvoje o sítích pomáhajících systémů (sociální 
služby, zdravotnické služby, OSPOD aj.) a jejich koordinaci, 

- spolupráci s  MPSV, obecními úřady, jinými krajskými úřady a dalšími subjekty 
při předávání informací o realizaci metod sociální práce, 

- podporu a usměrňování vyjednávání o vzájemné spolupráci obecních úřadů 
v rámci agend metod sociální práce (např. spolupráce sociálních pracovníků 
z obecních úřadů s pracovníky sociálně právní ochrany dětí), 

- realizaci výkonu sociální práce při řešení případů, které přesahují hranice 
správních obvodů krajských úřadů, 

- konání pravidelných kazuistických seminářů s obecními úřady (doporučuje se 

1x měsíčně). 
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II.II. Personální zajištění agendy 
 
Dostatečné personální obsazení agendy sociální práce, a to jak z hlediska počtu 
pracovníků, tak jejich odbornosti, je jedním z předpokladů zabezpečení kvalitní 
sociální práce. 
 
Ke stanovení jejich optimálního počtu je nezbytné zanalyzovat náplně pracovních 
pozic pracovníků sociálního odboru krajského úřadu. Hlavním kritériem takové 
analýzy jsou typy sociálních problémů. Pokud je koordinace těchto sociálních 
událostí na krajské úrovni dostatečně promítnuta v pracovních náplních pracovníků 
sociálního odboru pokrývajících oblast dávkových systémů, sociálních služeb, péče o 
seniory a  zdravotně postižené, sociální prevence a národnostních menšin, pak není 
potřeba navyšovat stávající počet sociálních pracovníků.  
 
Sociální pracovníci vykonávající činnosti sociální práce v přenesené působnosti musí 
splňovat odbornost podle zákona o sociálních službách. Pracovníci v agendě metod 
sociální práce, kteří nemají dosud předepsanou kvalifikaci k výkonu sociální práce, 
mají možnost si odpovídající kvalifikaci doplnit do konce roku 2013, respektive do 
konce roku 2016 (přechodné ustanovení zákona o  sociálních službách, § 120 odst. 
11). Doporučuje se úroveň magisterská a vyšší (jedná se o výkon na pomezí mezo a 
makro-praxe).  
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III.  Sociální práce na úrovni obecního úřadu  
 

 
Působnost obecního úřadu 
 
Působnost obecního úřadu typu III v oblasti sociální práce vedoucí k řešení 
nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování je upravena zákonem o 
sociálních službách.  Zákonem o hmotné nouzi je upraveno řešení životní situace 
formou sociální práce u osob nacházejících se v hmotné nouzi obecním úřadem 
obce typu II. a újezdním úřadem.  
 
Zaměstnanci obecních úřadů, kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci, jsou v 
souvislosti s výkonem činností sociální práce povinni vést Standardizovaný záznam 
sociálního pracovníka, který je součástí JIS. 

 
Realizovat a koordinovat činnosti sociální práce na obecní úrovni ukládá sociálním 
pracovníkům jako povinnost § 92 a §93a, zákona o sociálních službách, a §7, §63, 
§64, §65 zákona o pomoci v hmotné nouzi.  
 
Základním cílem metod sociální práce na obecním úřadu je zajištění respektive 
podpora „sociálního fungování“ klienta (jednotlivce, skupiny, či komunity) v životě 
obce. 
 
Základní rolí sociálních pracovníků je udržet rovnováhu ve vztahu klient a jeho 
prostředí (obec). Intervence sociálního pracovníka při porušení rovnováhy může 
směřovat jak ke změně u klienta, tak i ke změně života v obci (např. změna 
sociálního prostředí). 
 
Sociální práce na obecních úřadech podle výše zmíněných právních předpisů 
nepodléhá správnímu řízení (nelze zaměnit se zaměstnanci OSPOD). V procesu 
realizace sociální práce na obecních úřadech se tak nevydává žádné správní 
rozhodnutí, v dalších činnostech je postupováno v souladu s principy správního řádu 
(např. v rámci řešení stížností, nečinnosti, mlčenlivosti a dalších institutů). 
Doporučuje se, aby sociální pracovník svoji činnost vykonával převážně 
v přirozeném prostředí klientely (ne ambulantně).  
 
 
III.I. Činnosti sociálního pracovníka v přímé práci s klientem 

  
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. 
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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 životních situací klientů. 

 
 
III.II. Doporučená podoba náplně práce sociálního pracovníka obecního úřadu  
 
Zabezpečuje agendu sociální práce v přenesené působnosti obecního úřadu. 

1. Při výkonu své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce obecního 
úřadu a vnitřními předpisy úřadu. 

2. Vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci 
obecního úřadu a sociální či související služby. 
 

3. Spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi. 
  

4. Podílí se na propagaci a seznamování občanů s nabídkou obecního úřadu 
v agendě sociální práce.  

5. Pomocí depistáže vyhledává a navazuje kontakt s potencionálním klientem 
v jejich přirozeném prostředí. 

6. Provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce obecního úřadu 

7. Provádí posouzení životní situace klienta. 

8. Provádí přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta. 

9. Provádí zplnomocnění klientů, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální 
prostředí a měnit podmínky svých životů. 

10. Provádí sociální práci zaměřenou na změnu sociálního prostředí „obce a 
klienta.“ 

11. Spolupracuje s navazujícími organizacemi pří řešení životní situace klienta. 

12. Spoluvytváří a koordinuje preventivní aktivity, jejichž cílem je předcházet 
vzniku nepříznivých životních situací klientů. 

13. Pomáhá klientovi s formulací zakázky, provází klienta tvorbou, realizací a 
vyhodnocením individuálního plánu. 

14. Monitoruje a spolupracuje se subjekty, které navazují na vlastní výkon svojí 
pracovní činností, za účelem koordinace jejich aktivit ve prospěch klienta 
(budování neformální a formální sítě).  

15. Realizuje metody sociální práce vůči klientovi podle potřeby řešení sociálního 
problému. 

16. Zpracovává Standardizovaný záznam sociálního pracovníka a další 
dokumentaci. 

17. Vede podklady a zpracovává údaje pro souhrnné statistiky a další 
dokumentaci.  
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18. Poskytuje základní i odborné sociální poradenství. 

19. Vzdělává se ve svém oboru. 

20. Dodržuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, interní předpisy, 
pokyny a všechna další opatření, která byla přijata z důvodu zajištění ochrany 
osobních údajů. 

21. Dodržuje etické zásady sociálního pracovníka.  

22. Nakládá s osobními údaji, k nimž má z důvodu své pracovní činnosti přístup a 
to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu jiných osob k těmto údajům, k jejich zneužití, zničení či ztrátě, 
neoprávněnému zpracování, poskytování jiným osobám nebo použití k jinému 
účelu než k jakému je oprávněn je používat v souvislosti s výkonem svojí 
pracovní činnosti. 

23. Zachovává mlčenlivost o všech osobních (důvěrných) údajích. 

 

III.III. Volba strategie pro zavedení agendy „Metod sociální práce do struktury 

obecních úřadů“ 
 
 
Základní nástroje sociální práce na obecním úřadu (mikro-praxe) 

 Sociální práce s klientem (např. metody typu sociální případová práce, 
sociální poradenství), zejména: 
 

o Depistáž: je vyhledávání sociálně, kulturně a zdravotně 
znevýhodněných občanů a skupin v rizikovém prostředí. Vzhledem k 
tomu, že ne každý občan je schopen vyhledat poradenská místa, 
provádějí sociální pracovníci obecních úřadů, v rámci svých 
legislativních pravomocí, sociální depistáž. Depistáž se provádí formou 
místního šetření, na základě upozornění nebo jiného způsobu zjištění 
problémové situace. V rámci místního šetření se pak získávají 
informace a podklady pro další sociální práci, navazování kontaktů a 
eliminaci rizik s cílem plné integrace klienta. 

o Sociální šetření: hlavním cílem je seznámit se s přirozeným prostředím 
klienta, s jeho ekonomickými, fyzickými a psychickými potřebami tak, 
aby získané informace mohly být součástí pro plánování průběhu 
řešení daného problému klienta  

o Posouzení životní situace: je popis kombinací sociálních událostí, které 
jsou předmětem objednávky klienta, nebo jsou rozpoznány sociálním 
pracovníkem. 

o Individuální plánování: je základem plánování průběhu řešení daného 
problému klienta 

o Případová konference: je setkání odborníků za účelem řešení 

konkrétního problému, uskutečňované za/bez účasti klienta 

 

 Poskytování sociálních služeb 
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 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb („komunitní plánování“)  
 

 
III.IV. Dilema polyvalence a specializace4  
 
S ohledem na skutečnost, že sociální pracovník poskytuje služby ve všech životních 
situacích a zároveň je sociální pracovník specializován na řešení jednotlivé 
problematiky, pak doporučený postup nemůže být určen pro teoretickou prezentaci 
všech dilemat. Zásadní je posílit vědomí sociálních pracovníků obecních úřadů, že 
dané dilema je potřeba vnímat při nastavování agendy sociální práce na obecních 
úřadech, a to proto, že přikloněním k jednomu či druhému dilematu se v praxi projeví 
ve struktuře pracovních pozic na příslušném odboru.  
 
Pokud se obecní úřad rozhodne jít směrem spíše k polyvalenci, pak to znamená, že 
sociální pracovníci v dané agendě budou umět, prostřednictvím vyjednání zakázky 
klienta definovat, podstatu problému. Sociální pracovník bude mít vlastní síť 
spolupracujících organizací (pracovníků), kam klienta nasměruje (podá informaci, 
dojedná schůzku, doprovodí). Zároveň se sociální pracovník stane koordinátorem 
(manažerem, klíčovým pracovníkem, aj.) aktivit zúčastněných subjektů.  
 
V případě příklonu ke specializaci bude mít obecní úřad dostatek sociálních 
pracovníků, kdy každý z nich bude mít vlastní specializaci (vzdělání) na řešení 
životních situací klientů. To v praxi znamená, že na každý typ sociálního problému 
bude mít obecní úřad určeného pracovníka (čímž se tak v praxi stává 
specializovaným sociálním úřadem). 
 
 
III.V. Řešení sociálních problémů 
 
Rozhodnutí o formě v daném dilematu realizace sociální práce v přenesené 
působnosti záleží na uvážení obecního úřadu, která zhodnotí vhodný poměr 
(smíšené pojetí) mezi výše popsanými modely. Obecní úřad si tak sám uváží, jaký 
typ sociálního problému chce řešit vlastními pracovníky a jaký typ pomoci 
nastavenými sítěmi (formální či neformální) sociálních pracovníků obecního úřadu, 
kteří koordinují aktivity jiných subjektů v rámci intervence ke klientovi. 
 
Dalším dilematem, které je třeba vzít v potaz při nastavování pracovního místa 
sociálního pracovníka na obecním úřadu je i etika sociální práce. 
 
Důležitým aspektem sociální práce na obecní úrovni je její zaměřenost v rámci 
dilematu pomoc a kontrola. Na jedné straně sociální pracovníci předpokládají svoji 
činnost v oblasti podpory a pomoci klientů, jež stojí na vzájemné interakci klient a 
pracovník a na společně dojednané zakázce. Na druhé straně má sociální práce za 
cíl dojednanou zakázku bez souhlasu (vědomí) klienta, která bývá většinou vytyčena 
vnějšími systémy (veřejná instituce, jiný člen rodiny či skupiny). Dále pak i vlastním 
vědomím, že to co sociální pracovník udělá, dělá ve prospěch klienta, i když o to 
klient nežádá.  
 
Problém většinou vzniká u nespolupracujícího klienta (nemotivovaného, pasivního).  

                                                 
4 Pozn. Polyvalence = různorodost – sociální pracovník poskytuje služby různým cílovým skupinám a řeší různé 
typy problémů. Specializace = zaměření se na jednu oblast či na danou skupinu a jeden problém). 
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S tímto problémem je možné se setkat při praktickém provádění depistáže v hernách 
a nonstopech, kde vždy záleží na posouzení sociálních pracovníků, konkrétní situaci 
a následné reakci5. 
 
Tyto aspekty musí být vyhodnocovány při rozhodování se o tom, v jakém modelu a s 
využitím jakých metod se bude sociální pracovník pohybovat, jak mezi těmito modely 
bude přecházet. 
 
Dalším důležitým dilematem je zakázka klienta a zakázka zaměstnavatele (veřejné 
instituce). Základem tohoto dilematu je, zda se sociální pracovník přikloní k zakázce 
klienta, či zakázce obecního úřadu (jako zaměstnavatele, spolupracujícího partnera – 
jiné odbory či oddělení – např. majetkové, OSPOD, příspěvkové organizace obcí – 
dopravní podniky, atd..).  
 
Dané dilema souvisí také s již výše uvedeným tématem, pomoc x kontrola. V praxi se 
jedná o situaci, kdy dojde k rozhodnutí obecního úřadu o přestavbě či vystěhování, 
prodeji bytů aj. Jak se mají sociální pracovníci obce zachovat, když jejich klienty jsou 
rodiny z dané části města? Mají akceptovat rozhodnutí obecního úřadu a připravovat 
klienty na výkon rozhodnutí anebo mají zastupovat práva klientů? Dalším příkladem 
dilemat může být úloha sociálního pracovníka při vymáhání dluhů u dopravních 
podniků, za komunální poplatky atd.  
 
Dilemat v oblasti realizace sociální práce se vyskytuje mnohem více a pouze vlastní 
praxe je dokáže v budoucnu rozkrýt. Výše zmíněná dilemata jsou zásadní při 
přemýšlení o náplních práce odboru (oddělení) v rámci obecního úřadu a jejich 
reflexe pomůže efektivitě sociální práce na obecním úřadu a bude prospěšná pro její 
obhajobu její potřebnosti. 
 
Pro řešení výše zmíněných dilemat u jednotlivých sociálních pracovníků na obecním 
úřadu je potřeba neustálá (sebe) reflexe vlastní činnosti.  
 
 
III.VI. Postup a metody při výkonu sociální práce na obecním úřadu 
 
Postup při výkonu sociální práce lze rozdělit do několika základních fází. 
 
Fáze posouzení životní situace  
 
V tomto případě jde o vyjednávání s klientem o poskytnutí sociální práce. Klient 
přichází s předběžnou objednávkou (potřebou). Sociální pracovník na základě 
zjištění předběžné objednávky zjišťuje informace o celkové životní situaci klienta, aby 
identifikoval podstatu příchodu klienta. 
 

                                                 
5 Příklad: příkladem může být situace, kdy sociální pracovník potká hráče „automatů“, který je zároveň jeho 
klientem a je mu známo, že klient i jeho celá rodina je v hmotné nouzi. 
a)  Pokud situaci bude řešit kontrolní strategií a ve spolupráci s Úřadem práce. Hrozí škoda ve smyslu, že klient v 
sociálního pracovníka ztratí důvěru a přestane spolupracovat s veřejnými institucemi. Nezjistí-li sociální 
pracovník, že klient „hraje“ prvně, a zasáhne-li neadekvátně, pak s ohledem na tento fakt, může v krajním 
případě dojít až k zániku rodiny. 
b) Jestliže je klientem nezletilé dítě, bude-li sociální pracovník jednat rychlým, neadekvátním zásahem bez 
dostatečných informací, může přispět ke zhoršení vztahů v rodině. 
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Postup: V souladu s § 92 zákona o sociálních službách poskytne sociální pracovník 
základní sociální poradenství. Dále zjistí předběžnou objednávku klienta a informace 
o životní situaci, která klienta při vedla ke kontaktu se sociálním pracovníkem a 
k formulaci objednávky. V rámci daného procesu je klient seznamován i s nabídkou 
sociální práce příslušného obecního úřadu případně dalších podmínek, které souvisí 
s poskytováním nabídky sociální práce prostřednictvím jejich různých metod. 
Vyústěním komunikace je definování zakázky, která v sobě zahrnuje cíl (co klient 
přesně chce – dá se použít i metoda SMART cíle tzn., jedná se o způsob jak hodnotit 
kvalitu projektových cílů nebo cílů osobního rozvoje).  
 
Sociální pracovník obecního úřadu může u klienta odmítnout spolupráci a to na 
základě objednávky, u které posoudil, že nemá kompetenci k řešení daného 
sociálního problému (např. odpusťte mi dluh na svoz odpadu). Pokud klient 
nepřistoupí na redefinici objednávky (např. pokusit se vyjednat splátkový kalendář u 
příslušného odboru), tak sociální pracovník odmítá klienta, pokud tímto postupem 
není omezeno nebo ohroženo zejména právo nezletilého dítěte apod. Dalším 
důvodem odmítnutí klienta je například jeho agresivita či to, že klient je pod vlivem 
omamných a psychotropních látek a ohrožuje tak zdraví nebo život svůj, sociálního 
pracovníka nebo jiných osob (sociální pracovník v takovém případě spolupracuje 
s dalšími odpovědnými institucemi jako např. zdravotnické zařízení, soudy, policie 
apod.).  
 
Důvodem odmítnutí klienta nemůže být to, že nemá občanství či dlouhodobě nebo 
trvale nepobývá v územní nebo správní oblasti obecního úřadu.  Kompetence 
obecních úřadů je řešení sociální situace u lidí, kteří se nacházejí v jejich správním 
obvodu. Pokud má klient trvalé bydliště jinde, doporučuje se do spolupráce při řešení 
problému zařadit obec, kde má osoba trvalé bydliště, neboť místní příslušnost úřadu 
pro dávkové systémy je zpravidla určena - jako obec trvalého pobytu takové osoby.   
 
Klient má právo spolupráci odmítnout v jakékoliv fázi realizace sociální práce. 
 
Fáze plánování 
 
V případě akceptace objednávky (sociální pracovníci posoudili, že vlastní 
kompetence sociálního pracovníka obecního úřadu mohou řešit danou zakázku) se 
mezi klientem a sociálním pracovníkem sjedná ústní dohoda o spolupráci, na jejímž 
základě se začíná formulovat Plán pomáhající intervence (viz. Standardizovaný 
záznam sociálního pracovníka). Plán v sobě obsahuje osobní cíle klienta, kroky jejich 
dosažení, kritéria naplnění cílů a termín vyhodnocení (aktualizace) cílů.  
 
Fáze realizace metod sociální práce 
  
Výše zmíněný specializovaný sociální pracovník pracuje na zakázce klienta klasicky 
pomocí metod sociální práce a to metod primárně zaměřených na změnu chování 
klienta či prostředí. Tento postup se doporučuje u jednotlivě posouzených sociálních 
událostí klienta. U kombinovaných sociálních problémů se doporučuje sociální práci s 
použitím tzv. „síťování“. Tato metoda vyžaduje spíše polyvalentní (multidisciplinární) 
přístup a sociálního pracovníka lze chápat jako koordinačního sociálního pracovníka, 
který v rámci partnerské spolupráce koordinuje postup intervence a sociálního 
pracovníka odpovědného za plán klienta apod..  
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Koordinace a spolupráce při řešení problému 
 
Koordinaci a spolupráci lze chápat jako spolupráci na úrovni sociálních pracovníků 
zainteresovaných institucí (viz graf níže) příklad: sociální pracovník obecního úřadu 
formou depistáže vyhledá klienta potřebujícího komplexní pomoc, sociální pracovník 
úřadu práce pomáhá s vyřízením dávek a sociální pracovník poskytovatele sociální 
služby vyhledá vhodnou formu pomoci. 
 
 
 
Základní graf koordinace 

 Obec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÚP NNO 
 
 

 

V případech, kdy sociální pracovník obecního úřadu vyhodnotí, že se jedná o zvlášť 
závažný a komplikovaný případ, pak MPSV doporučuje konání případové konference 
sociálních pracovníků, která zajistí partnerskou spolupráci a otevřenou koordinaci. 
Umění pořádat případovou konferenci (viz metodický pokyn MPSV č. 2/2010 pro 
postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci) je jedním ze 
základních předpokladů pro výkon sociální práce na obci. Případové konference se 
svolávají ad hoc nebo podle potřeby klienta.    
 
Dalšími z nástrojů pro rozvoj spolupráce mezi jednotlivými institucemi (viz. 

vyjmenované v úvodu doporučeného postupu) jsou: 

 Osobní kontakt, 

 Písemný kontakt, 

 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb (Komunitní plánování), 

 Informační materiály, webové stránky, 

 Semináře aj. 

 
 

 
 

 Klient 
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Metoda síťování  
 
Dalším a nejmodernějším nástrojem současnosti v oblasti pomáhajících profesích je 
rozvoj spolupráce formou metody síťování. Síť je formálním či neformálním spojením 
lidí a organizací, je sítí vztahů, která umožňuje jejich vzájemnou komunikaci a 
spolupráci. Subjekty v síti mohou navzájem sdílet zdroje, dovednosti, kontakty a 
znalosti, usilují o dosažení stejných či podobných cílů. Subjekty v síti jsou 
považovány za uzlové body, vztahy jsou vyjádřeny spojnicemi bodů. Každý člověk je 
součástí několika sítí, zvláště neformálních (známé po e-sítích, ze zaměstnání, 
rodina, atd.). Nevýhodou neformálních sítí je, že jejich vztahy stojí na přátelství, což 
může blokovat další rozvoj této sítě. Tomuto bloku se dá předejít tím, že se síť 
formalizuje. Nastaví se jednotná pravidla pro její fungování. Nevýhodou formální sítě 
je určitá ztráta autonomie. Sociální pracovník obecního úřadu ve své koordinační roli 
pracuje jak s formálními či neformálními sítěmi. Ty se různě prolínají. Nejčastější 
formální sítě jsou skupiny fungující v rámci střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb (komunitního plánování) či týmy pro mládež a další instituce státní 
správy (instituce ČSSZ, Úřad práce ČR, VZP ČR apod.).  

Předpokladem pro výkon sociální práce na obecním úřadu je využití síťování při 
koordinační činnosti a při práci s klientem. Sociální pracovník vedle formálních sítí by 
měl mít připravené sítě poloformální /případová konference/, či neformální. Pro 
tvorbu vlastní sítě sociální pracovníci mohou využít síťovou analýzu. Sociální 
pracovníci obecního úřadu mají povinnost mít připravenou síť pro řešení všech typů 
sociálních problémů/událostí. Metody k tvorbě sítí jsou např. tvorba pracovních 
skupin, organizace kulatých stolů, případových konferencí, atd.  
 
Síťová analýza se vytváří těmito kroky: 
 

1. Jedná se o určení centrálního aktéra. Buď je to odpovědná organizace, nebo 
osoba (většinou sociální pracovník obecního úřadu). 

2. Konkrétní popis problému a cíle. 
3. Přizvání souvisejících subjektů. 
4. Výběr subjektů do sítě na základě jejich významu v dosažení cíle a na základě 

chuť spolupracovat ve věci dosažení cíle. 
5. Tvorba mapy sítě znázorněním postavení a vztahů subjektů s centrálním 

aktérem. 
6. Analýza jednotlivých subjektů na základě kritérií: 

a. Shody na tématu; 
b. Zájem/nezájem na řešení problému; 
c. Dispoziční zdroje; 
d. Vliv zainteresovaných subjektů. 

7. Volba a tvorba strategie k posílení vztahů za účelem dosažení cíle. 
 

Pokud mají sociální pracovníci obecního úřadu nastavené sítě pro řešení všech typů 
sociálních problémů, které mají v náplni své pracovní činnosti, pak do těchto sítí 
napojí i klienta sociální práce. Předpokladem je dokonalá znalost subjektů 
začleněných v sítí a spolupráce nastavená na partnerském principu.  
 
Postup: Vyjasnění zakázky klienta, výběr vhodné služby, napojení na něj (doprovod, 
asistence, atd..). Důležitým faktorem při napojování klienta do sítí je znalost i jeho 
neformálních sítí. Je potřeba posoudit situaci klienta, jeho sítě (určit slabé a silné 
stránky) – např. posouzení jeho rodiny, zda je či není ochotna pomoci, za jakých 
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podmínek atd. Dále je potřeba analyzovat případné nové zdroje podpory, překážky a 
volbu strategie k odstranění překážek.  
 
Důležitou sítí jsou pro sociální pracovníky na obecních úřadech kontakty 
s jednotlivými odbory či útvary v rámci úřadu. Jako příklad lze uvést spolupráci 
v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, kdy sociální pracovník OSPODu usoudí, že 
za úkolem zachování dítěte v rodině je potřeba rodičům nabídnout sociální práci, kdy 
cílem je zkvalitnění péče o dítě nebo spolupráci v oblasti vyjednávání splátkových 
kalendářů na svozu odpadu aj. (příloha č. 2). 
 

 
Případová konference 
 
Dalším nástrojem je případová konference jako operativní forma řešení určitého 
problému.  Jde o plánované a koordinované multidisciplinární setkání odborníků za 
účelem řešení konkrétního problému, uskutečňované za/bez účasti klienta. 
Základním kamenem pro práci s klientem je kvalitní vyhodnocení situace a nastolení 
funkční spolupráce mezi všemi subjekty, které mohou klienta podpořit. Tato skupina 
na základě společného vyhodnocení situace klienta vypracuje individuální plán práce 
s klientem, v němž budou stanoveny konkrétní kroky k řešení této situace. Realizace 
plánu bude koordinována sociálním pracovníkem a bude průběžně vyhodnocována. 
Tímto způsobem bude zajištěna návaznost péče a zvýšena relevance zásadních 
rozhodnutí souvisejících s klientem. 

 

Případová konference představuje multidisciplinární a koordinované setkání 
odborníků, kteří s klientem pracují ve své každodenní praxi a doprovázejí je při 
řešení jeho obtížné životní situace (příloha č. 3). 

Klient má právo sociálním pracovníkům obecního úřadu nesdělovat své jméno a 
další osobní údaje. Sociální pracovníci musí toto právo akceptovat.  

Sociální pracovníci s tímto klientem vedou jednání o posouzení životní situace klienta 
(dojednávání zakázky). V případě zjištění zakázky klienta sociální pracovník uváží, 
zda je schopen pomoci klientovi v případě neznalosti jeho osobních údajů. Pokud 
ano, tak dále s anonymním klientem vede jednání o podobě individuálního plánu, 
atd. V případě uvážení, že nelze bez znalosti osobních údajů klientovi pomoci, lze 
klienta odmítnout, pokud nesdělí dané údaje (např. žádost o podporu při sepisování 
žádosti o dávky atd.). Základním principem musí být, že u klienta sociální pracovníci 
zjišťují jen ty údaje, které potřebují k výkonu sociální práce v rámci vyjednané 
zakázky. 
 
 
III.VII. Anonymní klient 
 
Klient má právo sociálním pracovníkům obecního úřadu nesdělovat své jméno a 
další osobní údaje. Sociální pracovníci musí toto právo akceptovat.  
 
Sociální pracovníci s tímto klientem vedou jednání o posouzení životní situace klienta 
(dojednávání zakázky). V případě zjištění zakázky klienta sociální pracovník uváží, 
zda je schopen pomoci klientovi v případě neznalosti jeho osobních údajů. Pokud 
ano, tak dále s anonymním klientem vede jednání o podobě individuálního plánu, 
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atd. V případě uvážení, že nelze bez znalosti osobních údajů klientovi pomoci, lze 
klienta odmítnout, pokud nesdělí dané údaje (např. žádost o podporu při sepisování 
žádosti o dávky atd.). Základní principem musí být, že u klienta sociální pracovníci 
zjišťují jen ty údaje, které potřebují k výkonu sociální práce v rámci vyjednané 
zakázky. 
 
V dokumentaci (JIS) bude k anonymnímu klientu vyčleněna samostatná stránka, 
která bude obdobná jako Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, jen bez 
části, ve které se vyplňují osobní údaje klienta.  
 
Obecně platí, že pokud krajský či obecní úřad vede spis i v písemné formě, tak ve 
spisu klienta není vložen žádný dokument, který by vedl k vlastní identifikaci. 
Písemná forma spisu obsahuje uvedení úřední oprávněné osoby zodpovědné za 
řešení nebo podporu klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace.  
 
 
III:VIII. Určení počtu sociálních pracovníků obecních úřadů 

 
Dané určení definuje potřebný počet sociálních pracovníků na obecním úřadu mimo 
pracovníků v agendě OSPOD (pracovníci v oblasti péče o dítě a kurátoři pro mládež). 
Do tohoto počtu se započítávají i sociální kurátoři pro dospělé. 
 

Vzorec výpočtu: 

 

X/Y + K1 + K2 = Z 

 

X = počet klientů ve správní oblasti  

Y = počet klientů stanovený obecním úřadem na sociálního pracovníka 

K2 = stratifikace obyvatel (max. 2 pracovníci) 

K1 = dojezdovost (max. 1 pracovník) 

Z = počet sociálních pracovníků 

 

Počet klientů v obcích se stanoví tím, že maximální počet se rovná počtu příjemců 
jednotlivých dávkových systému (pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na péči, dávky 
pro osoby se zdravotním postižením), za předpokladu, že ne všichni tito příjemci 
budou současně klienty sociální práce na obecních úřadech. Ostatní definované 
cílové skupiny (viz. SZSP) doplňují rozdíl mezi předpokládaným počtem klientů a 
počtem klientů z dávkových systémů. 
 
Počtem klientů ve správní oblasti se rozumí počet klientů obce s pověřeným úřadem. 
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. 
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Tabulka č. 1 k hodnotě K1 

K1 0 SOC. 

PRACOVNÍKŮ 

1 SOCIÁLNÍ 

PRACOVNÍK 

Dojezdovost 0 – 20 km 21 a více   

Pozn. K1 = Jedná se o velikost správní oblasti obecního úřadu, která realizuje sociální práci 

v přenesené působnosti, kdy nejvzdálenější sídlo spadající do správní oblasti obecního úřadu 

vykonávající sociální práci je dále než 20 km od obecního úřadu, z něhož se vykonává sociální práce, 

tak se připočítává jeden sociální pracovník, v jiném případě se žádný nepřipočítává.   

 

Tabulka č. 2  k hodnotě K2 

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 

Pozn. K2 = Pokud ve správní oblasti obecního úřadu vykonávající sociální práci je míra 

nezaměstnanosti do 8% a bez sociálně vyloučené lokality, tak se nepřipočítává sociální pracovník. 

Pokud v dané oblasti je nezaměstnanost 8,1 – 11 % a vyskytují se v ní 1 nebo 2 sociálně vyloučené 

lokality, tak se připočítává jeden sociální pracovník. Pokud těchto lokalit je více než 3 a míra 

nezaměstnanosti je vyšší než 11 %, tak se navyšuje počet o 2 sociální pracovníky. Pro navýšení vždy 

musí být splněny obě dvě podmínky.  

    

Tabulka č. 3  k hodnotě X/Y 

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 

Pozn. X/Y- tato tabulka vymezuje doporučený počet sociálních pracovníků na velikost území 

příslušného obecního úřadu vykonávající sociální práci - toto doporučení vzniklo ze vzorce kdy X se 
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rovná počtu klientů ve správní oblasti a Y je počet klientů na jednoho sociálního pracovníka obecního 

úřadu. 

 

Počet sociálních pracovníků pro obecní úřad nemusí souhlasit s metodikou výpočtu 
v případě, že obecní samospráva v rámci komunitního plánování má nastavenou 
spolupráci s partnerskými organizacemi, které nabízejí registrované sociální služby. 
Podstatou je, aby každý typ sociálního problému obecní úřad uměl řešit. 
 
Sociální pracovník musí vždy splňovat odbornost podle zákona o sociálních 
službách. Sociální pracovníci, kteří nemají dosud předepsanou kvalifikaci k výkonu 
sociální práce, mají možnost si odpovídající kvalifikaci podle zákona o sociálních 
službách, doplnit do konce roku 2013, respektive do konce roku 2016 (přechodné 
ustanovení zákona o sociálních službách § 120 odst. 11). Pro přímý výkon sociální 
práce se však doporučuje, aby sociální pracovníci disponovali kompetencemi 
korespondujícími s náplní minimálních standardů pro vzdělávání v sociální práci. 
(příloha č. 4). 
 
 

VII.  Spolupráce s Úřadem práce ČR 
 
Náplň sociální práce pracovníků Úřadu práce ČR 
 
Podle § 64 odst. 2 zákona o pomoci hmotné nouzi, jsou cit.: “zaměstnanci orgánů 
pomoci v hmotné nouzi, kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci, jsou dále povinni 
v souvislosti s posuzováním stavu hmotné nouze příjemců příspěvku na živobytí a  
společně posuzovaných osob, které se nacházejí ve stavu hmotné nouze déle než tři 
kalendářní měsíce, s výjimkou nezaopatřených dětí 
 
 a) shromažďovat a analyzovat údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro 
posouzení jejich situace, 
 b) dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace 
hmotné nouze, 
 c) používat při řešení situace hmotné nouze osoby metody a postupy, které jsou 
vhodné pro tyto osoby, 
 d) vést nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné 
nouze osob včetně zhodnocení při ukončení spolupráce s osobami v hmotné nouzi, 
 e) spolupracovat s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi při řešení 
situace osob v hmotné nouzi a umožňovat kontrolu použitých metod a postupů, 
 f) spolupracovat při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních 
služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v  
obci pomáhají. 
 
Přitom spolupracují se sociálními pracovníky obecních úřadů, pro něž tyto povinnosti 
platí obdobně podle odstavce 3 výše citovaného § 64 s tím rozdílem, že se klient 
nemusí nacházet ve stavu hmotné nouze déle než tři měsíce. Už ve chvíli žádosti o 
dávku mohou pracovníci krajské pobočky Úřadu práce ČR po vlastním uvážení 
nasměrovat klienta k sociálním pracovníkům obecního úřadu za účelem řešení jeho 
kritické životní situace. Vychází se z předpokladu, že samotná dávka není 
dlouhodobým řešením situace, ale jen krátkodobé řešení, na jehož základě se 
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poskytne doba pro možnost hledání východiska z rizikové situace a poskytnutí 
příslušných metod sociální práce.  
 
Sociální pracovníci jsou povinni v těchto případech vést Standardizovaný záznam 
sociálního pracovníka. Tento záznam je podkladem i pro činnost pracovníků krajské 
pobočky Úřadu práce. Standardizovaný záznam u klienta v JIS (jednotném 
informačním systému) zakládá sociální pracovník, který jako první s klientem začne 
vyjednávání o poskytování činností sociální práce. V rámci spolupráce s krajskou 
pobočkou Úřadu práce to většinou bude sociální pracovník příslušného obecního 
úřadu, a to z toho důvodu, že klient bude přeposlán již v první fázi řešení jeho 
nepříznivé situace. Sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce ČR zakládá 
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka až po třech měsících, kdy se klient 
nachází ve stavu hmotné nouze, s ohledem na § 65 písm. c), podle kterého je 
povinen využívat pro řešení hmotné nouze informační systém pomoci v hmotné 
nouzi. 
 
Sociální pracovníci na obecních úřadech nevykonávají sociální šetření pro ověření 
skutečností pro nárok na dávku nebo její výši. Sociální pracovník krajské pobočky 
Úřadu práce ČR ale může požádat o podporu sociálního pracovníka z obecního 
úřadu v případě vlastního uvážení. Jedná se např. o případy prováděných sociálních 
šetření, kdy jsou známa určitá rizika a místní znalost, či navázání klientů na 
sociálního pracovníka obecního úřadu, tato rizika snižují (agrese, sociálně vyloučená 
lokalita, apod.). 
 
Sociální pracovníci obecních a krajských úřadů vždy vstupují do obydlí jen na 
základě souhlasu obyvatel daného bytu a to za účelem realizace sociální práce. 
Souhlas nemusí být písemný. Za souhlas se považuje pozvání do bytu, přikývnutí, či 
vyzvání ke vstupu.   
 
Pokud se týká ustanovení § 50, a § 56 zákona o pomoci v hmotné nouzi, pak je nelze uvádět jako 
výkon sociální práce v přenesené působnosti na obecních úřadech. Není tedy možné s použitím 
těchto ustanovení nastavovat podobu agendy sociální práce s Úřadem práce ČR. V tomto případě se 
jedná o nastavení spolupráce Úřadu práce ČR s jinými agendami vykonávanými na obcích (např. 
evidence obyvatel) a dále i se všemi ostatními orgány.    

 

Co se týká sociálního šetření, které vykonávají sociální pracovníci krajské pobočky 
Úřadu práce ČR v rámci správního řízení pro přiznání jednotlivých dávek tedy: 
příspěvku na mobilitu, při žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením podle 
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, dále u příspěvku na 
péči podle § 25 zákona o sociálních službách a kontroly využívání příspěvku na péči 
podle § 29 zákona o sociálních službách, pak se sociální šetření vždy vykonává 
v místě skutečného pobytu osoby žádající o příspěvek. Sociální šetření se vykonává 
za účelem zjištění schopnosti samostatného života osoby v jejím přirozeném 
sociálním prostředí a posouzení nepříznivé sociální situace osoby. V případě, že 
žadatel v době, kdy má být sociální šetření provedeno mimo místo svého 
přirozeného prostředí, provede se sociální šetření nejen v místě skutečného pobytu, 
ale také v místě přirozeného sociálního prostředí (např. pro jednu žádost jsou dvě 
šetření zcela na místě). Důvodem pro toto opatření ovšem musí být závažné důvody 
na straně žadatele. Žadatel o příspěvek je povinen podrobit se sociálnímu šetření 
podle § 21 odst. 1a) zákona o sociálních službách. V případě nepodrobení se 
sociálnímu šetření jsou splněny důvody pro rozhodnutí o nepřiznání příspěvku. 
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Cílem sociálního šetření je co nejobjektivnější posouzení schopnosti žadatele zvládat 
základní životní potřeby. V případě sociálního šetření v rámci kontroly využívání 
příspěvku je cílem kontrola řádného zabezpečení péče o poživatele příspěvku na 
péči a skutečnost, zda byl příspěvek využit na zajištění pomoci. Pokud jsou 
sociálnímu pracovníkovi krajské pobočky Úřadu práce ČR známa určitá rizika může 
požádat o podporu sociálního pracovníka z obecního úřadu.  
 
Podle § 92 písm. d zákona o sociálních službách, pak platí, že obecní úřad obce 
s rozšířenou působností na území svého správního obvodu koordinuje poskytování 
sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé 
sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou 
pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem. 

 
Spolupráce mezi obecními a krajskými úřady a Úřadem práce ČR není blíže 
specifikována zákonnými předpisy, a proto při nastavování způsobů spolupráce mezi 
uvedenými odbornými pracovníky je nutný jejich osobní vklad a zájem. Je na místě 
vycházet ze skutečnosti, že jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky podle zákona 
o sociálních službách, kteří se navíc ve svém oboru dále vzdělávají. Stěžejní jsou 
v této profesi komunikační dovednosti, tudíž lze předpokládat, že jak tyto dovednosti, 
tak kvalifikaci a zkušenosti dokáží účelně využít i při nastavování pravidel vzájemné 
spolupráce a vždy s ohledem na zájem klienta. 
 
Doporučuje se, aby každý obecní úřad a každé kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 
stanovili kontaktní osobu, která bude koordinovat vzájemnou spolupráci při realizaci 
sociální práce v daném regionu.  
 

VIII.  Spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb  
Pro pracovníky agendy sociální práce na obecním úřadu je často nezbytná 
spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb.  
 
V ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, je uvedeno, že cit.: …“ Pokud není pacient vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být 
propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po předchozím včasném vyrozumění 
osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být propuštěn pacient, u něhož není zajištěna 
další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta, a má-li pacient 
trvalý pobyt na území hlavního města Prahy, informuje Magistrát hlavního města 
Prahy; obdobně postupuje u nezletilých pacientů se závažnou sociální problematikou 
v rodině.“ 
 
Hlavním cílem spolupráce je společné zajištění následné péče, a to na základě 
pokračování výše zmíněného paragrafu, kde je uvedeno cit.:…“o propuštění 
pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, propouštějící zařízení včas informuje 
obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hl. městě Magistrát hl. města Prahy) 
příslušný podle místa pobytu pojištěnce. Obdobně postupuje u dětí a mladistvých se 
závažnou sociální problematikou v rodině.“ 
 
Na základě uvedeného se předpokládá, že je spolupráce obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností s poskytovateli zdravotních služeb povinná. Následně se 
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předpokládá i spolupráce obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
s pověřeným obecním úřadem. 
 
Od 1. 1. 2007 mají poskytovatelé zdravotních služeb možnost poskytovat také 
sociální služby. Jednou z jejich povinností je také zasíťování spolupráce 
s navazujícími organizacemi. Komunikace v rámci vzájemné spolupráce probíhá 
výše popsanými způsoby (písemná, případová konference, atd..).  
 
Další povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 91 odst. 6 
zákona o sociálních službách, v platném znění, je zastupování při podepisování 
smlouvy o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení s osobou, která 
nemá zákonného zástupce a sama není schopna za sebe jednat. 
 
Dále pak podle § 92 písm. c) zákona o sociálních službách má obecní úřad obce 
s rozšířenou působností povinnost na základě oznámení poskytovatele zdravotních 
služeb zjistit, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení 
služby sociální péče a zprostředkovat možnost jejich poskytnutí. V případě, že nelze 
služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost 
poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna. 
V rámci spolupráce se sociální pracovník obecního úřadu pomocí metod sociální 
práce snaží nalézt možná řešení vzniklé situace, a to i za použití ustanovení § 92 
odst. 1 a § 103 zákona č. 366/2011 Sb. 

 
Více informací o poskytování sociální služby ve zdravotnickém zařízení je 
v Metodickém pokynu pro zdravotnická zařízení k aplikaci zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, který je k dispozici na níže uvedené adrese: 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicky-pokyn-k-aplikaci-zakona-c-
sb_1692_1613_3.html 
 

 
IX. Vedení dokumentace 
 

Sociální pracovník obecního úřadu je povinen vést Standardizovaný záznam 
sociálního pracovníka a to v elektronické podobě v Jednotném informačním systému 
(JIS). S ohledem na možnou nedostupnost záznamu v JIS sociální pracovník vede 
dokumentaci i fyzicky (papírově). 
 
Ze záznamu musí vyplývat jasná zakázka klienta a jeho individuální plán (aktualizace 
cílů, atd..). V případě nevedení fyzické spisové dokumentace by v JIS měly být 
zápisy z případových konferencí, případně další záznamy. 
 
Zakládat fyzicky spis klienta je na uvážení obecního úřadu. Doporučuje se v případě, 
pokud klient v rámci své zakázky sociálním pracovníkům dokládá dokumenty, které 
jsou potřeba k řešení případu či splnění dohodnutých cílů.  
 
Součástí spisu (pokud je spis veden) je minimálně jeho vlastní označení, seznam 
dokumentů a oprávněná osoba (sociální pracovník). Dalšími dokumenty mimo 
Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka může být záznam o dojednání 
zakázky, individuální plán, zápis z případové konference, žádost o součinnost, 
záznam do spisu, aj…. 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicky-pokyn-k-aplikaci-zakona-c-sb_1692_1613_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicky-pokyn-k-aplikaci-zakona-c-sb_1692_1613_3.html
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X. Jednotný Informační Systém (JIS) 
 
Klient se vyhledává na základě rodného čísla nebo vložením jeho příjmení a data 
narození. 
 
JIS obsahuje tyto záložky: 
 

a) Obecné – identifikační údaje 
b) Majetek a pohledávky – úřad práce poskytnuté údaje o podaných žádostech 

o dávku, nároku na dávku a na její výplatu, výši dávky a formě její výplaty a 
údaje o stanovených sankcích spojených s porušením podmínek nároku na 
dávku a na její výplatu. 

c) Žádosti – seznam všech žádostí v rámci agendy Hmotná nouze, na nichž 
daná osoba figuruje jako žadatel, příjemce dávky, anebo společně 
posuzovaná osoba, Součástí je také informace o aktuálním stavu žádosti 

d) Vyplacené dávky – obsahuje informace o všech vyplacených dávkách 
evidovaných 

e) Sociální práce – Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, jeho 
součástí je zařazení klienta do cílové skupiny (vyplnit/vybrat jednu cílovou 
skupinu, do poznámky lze uvést další cílové skupiny), klient a jeho životní 
situace – zde se vymezuje a stanovuje problém a zakázka spolupráce, dále se 
uvede použitá metoda a věcná i časová náročnost intervence. 

f) Další záznamy úřadu - citlivé údaje o osobě, které „neuvidí“ Úřad práce ČR. 
 
 

XI.  Stížnosti 
 
Sociální práce na obecních úřadech je poskytována v souladu s platnými právními 
normami v oblasti základních lidských práv a svobod. V dané agendě se jedná 
hlavně o dodržování práva na: 

 důstojné zacházení, 

 na ochranu rodinného a osobního života, 

 osobní svobodu a svobodu pohybu, 

 na ochranu soukromí, 

 na spolupráci (léčbu, aj.) se souhlasem, 

 na vlastnictví majetku, vzdělání, 

 na podání stížnosti. 
 
Obecní úřady mají vypracovaný postup pro předcházení a řešení porušení platných 
právních norem v oblasti základních lidských práv a svobod s důrazem na řešení 
stížností klienta podle správního řádu. Klient by měl být při vyjednávání spolupráce 
(dojednávání zakázky) seznámen i s možností podání stížnosti a dále s informací, 
kam by případná stížnost mohla směřovat.  
 
Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního 
orgánu je možno podat: 
 

 k vedoucímu odboru,  

 případně k tajemníkovi úřadu, 
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 či starostovi (primátorovi) obce. 
 
Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, 
nebyla správně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil 
způsob vyřízení stížnosti (odst. 7 § 175 SŘ). 
 
Nadřízeným správním orgánem obecního úřadu je krajský úřad. Nadřízeným 
správním orgánem krajského úřadu je v dané problematice Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. 
 
Stížnosti je dále možno podat: 
 

 do Kanceláře veřejného ochránce práv,  

 či k Ústavnímu soudu České republiky, 

 nebo k Evropskému soudu pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku.    
 
MPSV doporučuje, aby jak obecní úřady, tak krajské úřady měly výše popsaný 
postup pro uplatnění stížností na viditelném místě všude tam, kam přicházejí klienti 
sociálních pracovníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatura: 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
Prováděcí vyhláška č. 424/2011 Sb., ve znění novely č. 203/2012 Sb. 
Základy sociální práce - Navrátil in Matoušek / 2007 
Sborník studijních textů Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách – výstup 
systémového projektu MPSV 2007  
Publikace Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách (ed. K. Janoušková, 
Ostrava / 2007) v části nazvané „Sítě a síťování“ jejíž autorkou je Alice Gojová.                                                                                                                           
Metody síťování - Hardcastle, Powers, Wenocur / 2004, Schuring / 2007 
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Příloha č.1 

 

Zařazení klienta podle prováděcí vyhlášky č. 424/2011 Sb. 
 
Podle § 93a zákona o sociálních službách a § 64 a § 65 zákona o hmotné nouzi jsou 
sociální pracovníci pověření výkonem sociální práce povinni v souvislosti s výkonem 
sociální práce vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, uvedený 
v prováděcí vyhlášce k zákonu o úřadu práce č. 424/2011 Sb., v příloze č. 4. 
 
Součástí Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka je i popis životní 
situace klientů, která se v něm eviduje a 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. 
 

Sociální problémy/události, kterými se zabývají obce v přenesené/ 
samostatné 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 
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  5.5 Sociální problémy vyplývající 
z příslušnosti k rizikové subkultuře 

  5.6 Sociální problémy vyplývající ze 
zneužívání omamných a psychotropních látek  

  5.7 Soc. 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.) 

 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  
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Příloha č. 2 
 
 
Příklad sítě sociálního pracovníka pro otázku bydlení (město cca 50 000 
obyvateli) :  
 
Modelová situace: rodina s dětmi, jejíž byt byl v rámci dražby prodán, rodina se ocitla 
„na ulici“.  
 

 
 
Sociální pracovník ve své síti intervence vůči klientovi má zobrazené subjekty, které 
vydefinoval jako potencionálně spolupracující pro řešení dané otázky, a které pozve 
na případovou konferenci. Zvýraznění čar poukazuje na sílu fungující navázané 
spolupráce. Sociální pracovník vidí, že jediná od klienta pojmenovaná síť jsou jeho 
další příbuzní. Ze zvýrazněných čar je viditelné, že je možné s nimi spolupracovat jen 
při posílení vztahů. S ohledem na akutní řešení sociální pracovník spolupracuje se 
subjekty spojené silnou čarou. S ohledem na skutečnost, že klienti jsou bez financí, 
pak sociální pracovník jako krátkodobé řešení vnímá rozdělení rodiny a umístění 
matky s dětmi do azylového domu pro ženy s dětmi a manželovi nabídne azylový 
dům pro muže. Zároveň asistuje při jednání na Úřadu práce při řešení hmotné nouze, 
a při hledání zaměstnání (i ve spolupráci s personálními agenturami). Současně 
spolupracuje s OSPOD při řešení otázky dostatečné péče o děti. Cílem spolupráce je 
stabilizace rodiny, kdy rodina bude žít v městském bytě, nastavení splátkového 
kalendáře k bankovním ústavům a zlepšení vztahů se širokou rodinou.   
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Příloha č. 3 

 

Případová konference 

 
Cíle případové konference: 

 snížení rizika špatného rozhodnutí 

 eliminace rizik projektování osobních zkušenosti do řešeného případu 

 pomoc s rozložením odpovědnost za případ 

 směřování k vytvoření individuálního plánu klienta 

 vytvoření komplexního pohledu pro další rozhodování 

 zefektivnění spolupráce subjektů 

 eliminace nesprávných nebo zdvojených postupů 

 časově ohraničený proces 

 
Účastníci: 

 osoby disponující informacemi o klientovi a jeho blízkých 

 závisí na posouzení svolavatele 

 
Organizace: 

 Iniciátor:  kdokoli, kdo cítí potřebu realizace 

 Svolavatel: doporučuje se sociální pracovník obecního úřadu 

 Koordinátor: doporučuje se sociální pracovník obecního úřadu ale v rámci 

setkání je možné se domluvit 

 Frekvence: pravidelně nebo dle potřeby 

 minimálně jednou u každého klienta 

 Místo: podle domluvy 

 
Průběh: 

 Kazuistika – přednáší svolavatel 

 Doplnění informací účastníky 

 Analýza a formulování problému, posouzení rizik 

 Návrhy řešení – návrh individuálního plánu klienta 

 Rozdělení kompetencí 

 Formulace závěrů, výstupy 

 Z jednání případové konference se pořizuje zápis. 

 
Výstupy: 

 Formulace závěrů 

o Závěry vztahující se ke konkrétní situaci nebo k celému případu 

o Závěrem je samotné řešení nebo stanovení dalšího postupu 

o Závěry musí být definovány jasně a stručně, srozumitelně pro všechny 

účastníky 

o Závěry jsou formulovány písemně a podepsány všemi účastníky 
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 Individuální plán práce s klientem jako součást případové práce 

s klientem 

o Vymezení klíčových problémů vede k definici priorit postupů zvolených 

k jejich řešení 

o V rámci případové konference jsou rozděleny úkoly a odpovědnost 

o V rámci případové konference je stanoven časový plán 

o V rámci případové konference je potvrzena vzájemná spolupráce 
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Příloha č. 4 

 

Příklady personálního obsazení agendy sociální práce 

 
1. příklad: 
 
Obec nad 100 000 obyvatel 

- Počet klientů – 7287 

- Počet klientů na jednoho pracovníka obecního úřadu – 150 

- Nezaměstnanost – pod 8,0, 1 sociálně vyloučená oblast – 0 soc. prac. 

- Dojezdovost – do 20 km – 0 soc. pracovníků 

 

X/Y + K1 + K2 = Z 

7287 / 150 + 0 + 0 = 48,57 (doporučený počet soc. pracovníků) 
Praxe ukazuje, že klienti z dávkových systémů dávek pro ZP jsou hlavně klienty 
sociální práce, pokud jsou zároveň klienty agendy PnP II. stupně a výše. Proto za X 
můžeme dosadit číslo 4674. V danou chvíli by výpočet vypadal takto: 
4674 / 150 + 0 + 0 = 31 (doporučený počet soc. pracovníků) 
Pokud by se obecní úřad rozhodl v rámci své sociální práce například nabízet 
sociální práci pro klienty HN + klienty s finančními problémy (dluhy, exekuce, atd..), 
případně rodiny ve spolupráci s OSPOD, tak by výpočet vypadal takto: 
2102 / 150 + 0 + 0 = 14 (doporučený počet soc. pracovníků) 
 
 
2. příklad: 
 
Obec 45 000 obyvatel 

- Počet klientů – 3245 

- Počet klientů na jednoho pracovníka obecního úřadu – 150 

- Nezaměstnanost – 10,3, 2 sociálně vyloučené oblast – 1 soc. pracovník 

- Dojezdovost – do 20 km – 0 

 
X/Y + K1 + K2 = Z 

3245 / 150 + 1 + 0 = 22,6 (doporučený počet soc. pracovníků) 
Praxe ukazuje, že klienti z dávkových systémů dávek pro ZP jsou hlavně klienty 
sociální práce, pokud jsou zároveň klienty agendy PnP II. stupně a výše. Proto za X 
můžeme dosadit číslo 2800. V danou chvíli by výpočet vypadal takto: 
2800 / 150 + 1 + 0 = 19,7 (doporučený počet soc. pracovníků) 
Pokud by se obecní úřad rozhodl v rámci své sociální práce například nabízet 
sociální práci pro klienty HN + klienty s finančními problémy (dluhy, exekuce, atd..), 
případně rodiny ve spolupráci s OSPOD, tak by výpočet vypadal takto: 
1389 / 150 + 1 = 10,3 (doporučený počet soc. pracovníků) 
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3. příklad: 
 
Obec 5560 obyvatel 

- Počet klientů – 523 

- Počet klientů na jednoho pracovníka obecního úřadu – 150 

- Nezaměstnanost – pod 8,0, 1 sociálně vyloučená oblast – 0 soc. prac. 

- Dojezdovost – do 20 km – 0 soc. pracovníků 

 
X/Y + K1 + K2 = Z 

523 / 150 = 3,5 (doporučený počet soc. pracovníků) 
Praxe ukazuje, že klienti z dávkových systémů dávek pro ZP jsou hlavně klienty 
sociální práce, pokud jsou zároveň klienty agendy PnP II. stupně a výše. Proto za X 
můžeme dosadit číslo 456. V danou chvíli by výpočet vypadal takto: 
456 / 150 + 0 + 0 = 3,04 (doporučený počet soc. pracovníků) 
Pokud by se obecní úřad rozhodl v rámci své sociální práce například nabízet 
sociální práci pro klienty HN + klienty s finančními problémy (dluhy, exekuce, atd..), 
případně rodiny ve spolupráci s OSPOD, tak by výpočet vypadal takto: 
189 / 150 + 0 + 0 = 1,3 (doporučený počet soc. pracovníků) 
 
 
Polyvalenční přístup 
 
V případě určení počtu pracovníků v tomto přístupu se doporučuje vycházet z počtu 
pracovních skupin střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (komunitního 
plánování - důležité: nelze zaměňovat komunitní plánování za sociální práci 
skrze metodu síťování – jsou to rozdílné procesy). Daný koordinátor cílové 
skupiny by měl být zároveň členem příslušné pracovní skupiny komunitního 
plánování a úzce by měl spolupracovat s koordinátorem komunitního plánování). 
 
 
Příklad: 
 
Obecní úřad -  4 pracovní skupiny (zdravotně postižení, rodiny s dětmi a 
mládež, senioři, etnika, lidé v hmotné nouzi a cizinci) 
Doporučuje se 5 sociálních pracovníků (jeden hlavní koordinátor). Jejich činnost by 
spočívala v koordinaci realizace sociální práce a spolupráce mezi všemi aktéry 
v rámci vlastních sociálních sítích.   
 
Obecní úřad -  2 pracovní skupiny (zdravotně postižení a senioři, rodiny s dětmi 
a mládež a etnika a lidé v hmotné nouzi a cizinci) 
Doporučují se 3 sociální pracovníci (jeden hlavní koordinátor). Jejich činnost by 
spočívala v koordinaci realizace sociální práce a spolupráci mezi všemi aktéry 
v rámci vlastních sociálních sítích.   
 
 
Smíšený přístup 
 
Obec nad 100 000 obyvatel 

- Počet klientů – 7287 

- Počet klientů na jednoho pracovníka obecního úřadu – 150 
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- Nezaměstnanost – pod 8,0, 1 sociálně vyloučená oblast – 0 sociálních 

pracovníků 

- Dojezdovost – do 20 km – 0 soc. pracovníků 

- 4 pracovní skupiny KP (zdravotně postižení, rodiny s dětmi a mládež, senioři, 

etnika, lidé v hmotné nouzi a cizinci) 

 
 
U cílové skupiny senioři a zdravotně postižení bude sociální práce realizována skrze 
koordinaci – 3 sociální pracovníci   
 
2102 / 150 + 0 + 0 = 14 (doporučený počet soc. pracovníků) 
 
14 + 3 = 17 sociálních pracovníků 
 
Pro výše uvedený obecní úřad je doporučeno 17 sociálních pracovníků (3 spíše 
koordinátoři + 14 realizátoři klientské sociální práce). 

 


