Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí
•

vykonává všechny činnosti stanovené zákonem o sociálně právní ochraně dětí

•
poskytuje sociálně – právní poradenství pro občany (zejména pro rodiče, děti, jiné
fyzické osoby odpovědné za výchovu dětí)
•
vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u
soudu, policie, dle potřeby i u jiných orgánů a organizací; v souvislosti s výkonem této funkce
podává soudu a dalším orgánům na žádost zprávy po provedeném komplexním sociálním
šetření, činí potřebné návrhy a opatření včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu
prvního stupně,
•
sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k
omezování působení nepříznivých vlivů na ně, spolupracuje v daném směru s dalšími orgány
sociálně-právní ochrany, dalšími státními a nestátními subjekty, zejména školskými a
zdravotnickými zařízeními
•

podává podněty na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti

•
podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů nebo jiných osob zodpovědných
za výchovu neplnících povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
•
poskytuje sociálně právní a sociálně pedagogické poradenství, provádí sociálně
preventivní činnost
•
úzce spolupracuje s ostatními státními orgány – s orgány činnými v trestním řízení, s
městskou policií, soudy, státním zastupitelstvím, školskými a zdravotnickými zařízeními,
odbornými poradnami, nestátními institucemi apod.
•
navštěvuje děti, u nich byla nařízena ústavní či ochranná výchova v zařízeních
určených pro její realizaci v rámci termínů stanovených zákonem o sociálně-právní ochraně
dětí
•
spolupracuje se zdravotnickými zařízeními při propouštění mladistvých a nezletilých
se závažnou sociální problematikou v rodině
•
vede evidenci a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování
statistických údajů
•
provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány
ochrany dítěte, pořádá případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a jeho
rodiny,
•
vykonává další činnosti související se sjednaným druhem práce a agendou odboru
sociálních věcí a zdravotnictví dle pokynů nadřízeného
•

v rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonává pracovní pohotovost dle plánu

•
zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v rámci sociálně právní
ochrany seznámil a dodržuje etické zásady sociálního pracovníka
•

poskytuje informací veřejnosti dle zvláštního zákona

•
při vykonávané činnosti se důsledně řídí obecnými právními normami a vnitřními
předpisy zaměstnavatele

•
průběžně se zdokonaluje a rozšiřuje si úroveň a rozsah odborných znalostí (vč.
právních předpisů souvisejících s danou agendou) absolvováním kurzů, školení a formou
samostudia

Pracovní profily sociálních pracovníků agendy kurátorů pro děti a mládež
•

vykonává všechny činnosti stanovené zákonem o sociálně právní ochraně dětí

•
poskytuje sociálně – právní poradenství pro občany (zejména pro rodiče, děti, jiné
fyzické osoby, odpovědné za výchovu dětí)
•
sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k
omezování působení nepříznivých vlivů na ně, spolupracuje v daném směru s dalšími orgány
sociálně-právní ochrany, dalšími státními a nestátními subjekty, zejména školskými a
zdravotnickými zařízeními
•
věnuje pozornost mladistvým od 15 – 18 let, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání
nebo kteří se dopustili přestupku,
•
zabývá se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného
charakteru (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce),
•
podává soudu návrh na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení ústavní nebo
ochranné výchovy, popřípadě na její zrušení,
•
sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy,
•

účastní se trestního řízení proti mladistvému

•
podává zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu
orgánům činných v trestním řízení v souladu se zákonem o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže
•
v intervalech tří měsíců navštěvuje děti, které jsou ve výkonu vazby nebo výkonu
trestu odnětí svobody,
•
účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem
o přestupcích,
•

navrhuje a podílí se na organizování a realizaci preventivních opatření,

•
provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány
ochrany dítěte a pořádá případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a jeho
rodiny,
•
vede rejstříky trestné činnosti nezletilých do 15 let, mladistvých a rejstřík výchovných
problémů dětí a mladistvých,
•

v rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonává pracovní pohotovost dle plánu

•
zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v rámci sociálně-právní
ochrany seznámil, a dodržuje etické zásady sociálního pracovníka
•
vede evidenci a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování
statistických údajů

•

poskytuje informací veřejnosti dle zvláštního zákona

•
při vykonávané činnosti se důsledně řídí obecnými právními normami a vnitřními
předpisy zaměstnavatele
•
průběžně se zdokonaluje a rozšiřuje si úroveň a rozsah odborných znalostí (vč.
právních předpisů souvisejících s danou agendou) absolvováním kurzů, školení a formou
samostudia

Pracovní profily sociálních pracovníků agendy náhradní rodinné péče
•

vykonává všechny činnosti stanovené zákonem o sociálně právní ochraně dětí

•
poskytuje sociálně – právní poradenství pro občany (zejména pro rodiče, děti, jiné
fyzické osoby, odpovědné za výchovu dětí)
•

vede rejstřík dětí svěřených do pěstounské péče a adopce,

•

sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče,

•
vede evidenci a spisovou dokumentaci náhradní rodinné péče dle platných předpisů,
podílí se na zpracování statistických údajů,
•
poskytuje výchovnou a poradenskou péči pěstounům při řešení jejich rodinných,
osobních a sociálních problémů souvisejících s péči a poskytuje či zprostředkovává
poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, včetně poradenství pěstounům zdravotně
postižených dětí,
•
vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u
soudu, policie, dle potřeby i u jiných orgánů a organizací; v souvislosti s výkonem této funkce
podává soudu a dalším orgánům na žádost zprávy po provedeném komplexním sociálním
šetření, činí potřebné návrhy a opatření včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu
prvního stupně,
•

podává podněty na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti,

•
podává podněty na zahájení trestního stíhání pěstounů či jiných osob zodpovědných
za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti,
•
provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány
ochrany dítěte,
•
připravuje k podpisu dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a
sleduje naplňování těchto dohod,
•
poskytuje vyjádření krajské pobočce ÚP pro účely rozhodnutí o přiznání/nepřiznání
odměny pěstouna, je-li pěstoun osobou pečující prarodič nebo praprarodič,
•

v rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonává pracovní pohotovost dle plánu

•
zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v rámci sociálně právní
ochrany seznámil, a dodržuje etické zásady sociálního pracovníka
•
vede evidenci a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování
statistických údajů
•

poskytuje informací veřejnosti dle zvláštního zákona

•
při vykonávané činnosti se důsledně řídí obecnými právními normami a vnitřními
předpisy zaměstnavatele
•
průběžně se zdokonaluje a rozšiřuje si úroveň a rozsah odborných znalostí (vč.
právních předpisů souvisejících s danou agendou) absolvováním kurzů, školení a formou
samostudia

Osobnostní a kvalifikační předpoklady sociálních pracovníků vykonávajících sociálněprávní ochranu dětí:
•

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

•

způsobilost k právním úkonům,

•

trestní bezúhonnost,

•
občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá
český jazyk,
•
minimálně vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo
magisterském programu se zaměřením na sociální práci dle podmínek § 110 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
•
znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti zejména občanský
zákoník č. 89/2012 Sb. – část rodinné právo, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a
soudnictví ve věcech mládeže, všechny ve znění pozdějších předpisů
•

velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou (MS Office)

•

řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič/řidička

•

znalost informačního systému VERA

•
práci

vysokoškolské vzdělání (magisterský studijní program) se zaměřením na sociální

•
zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územně samosprávních celků
•

aktivní a empatický přístup ke klientům,

•

samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost týmové spolupráce

•

schopnost zvládat stresové situace,

•
absolvování kursů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblasti
vykonávaných činností a rozvoje osobnosti.

