Úřad vlády České republiky
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní
menšiny

Analýza náplně práce terénních pracovníků dle veřejnosprávních kontrol u příjemců
dotací, poskytnutých v letech 2017 - 2019
Mezi jednotlivými pozicemi terénních pracovníků (dále jen „TP“) existují značné rozdíly. Tyto
rozdíly se projevují v názvech zřízené pozice; v jejich zařazení dle nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „katalog prací“); v zařazení do platových tříd a i v rozsahu vykonávaných
aktivit, které mají jednotliví TP uvedeny v pracovních smlouvách nebo náplních práce.
Z tohoto důvodu vytvořilo Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Kancelář RVZRM“) tento
podklad, na základě kterého doporučuje obcím, jakožto příjemcům dotací v rámci dotačního
programu Podpora terénní práce, postup při stanovení náplně práce a zařazení terénního
pracovníka v rámci katalogu prací.
Analýza náplně práce TP vznikla na základě posouzení protokolů z veřejnosprávních kontrol
u příjemců dotací, poskytnutých v letech 2017 - 20191, celkem bylo posouzeno 17 protokolů,
které tedy představují 17 posuzovaných obcí. V těchto obcích pracovalo celkem 28 TP
hrazených z dotace Úřadu vlády ČR. Většina protokolů pochází z veřejnosprávních kontrol
za roky 2017 a 2018, z roku 2019 pochází pouze jeden.
TP měli nejčastěji uveden název pracovní pozice dle katalogu prací jako 2.10.13 referent
sociálních věcí, a to celkem devětkrát. Druhou nejčastější pozicí dle katalogu prací byl
2.08.01 pracovník v sociálních službách, celkem šestkrát. Třetí variantou, kterou některé
obce zvolily, bylo 2.08.02 sociální pracovník, celkem dvakrát. Co se týká zařazení do
platových tříd, tak nejnižší třídou, do které byli někteří TP zařazeni, byla 5. platová třída
(celkem tři TP). Dále byli TP zařazeni v 6. platové třídě (celkem pět TP). Do 8. platové třídy
byli zařazeni tři TP. Nejčestněji byli TP zařazeni do 9. platové třídy (celkem šest TP), jeden
TP byl zařazen do 10. platové třídy a jeden do 11. platové třídy.
Z protokolů o výkonu veřejnosprávní kontroly vyplývá, že nejčastějším druhem vykonávané
práce je „terénní pracovník“ (celkem dvanáctkrát). Dvakrát byl jako druh vykonávané práce
uveden „terénní sociální pracovník“ a dvakrát „sociální pracovník“. Ve dvou případech měl
TP uveden druh vykonávané práce „romský poradce“, jedenkrát „pracovník v sociálních
službách“.
Co se týká specifikace pracovní pozice dle katalogu prací, tak nejčastěji obce vybírají dvě
oblasti. Jedná se o „2.10.13 referent sociálních věcí, 6. platová třída: 1. Provádění
dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních menšin
v regionu podle kritérií demografických, sociálně-ekonomických, vzdělanostních
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Veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací proběhly v letech 2018, 2019 a 2020 a týkaly se dotací
poskytnutých v letech 2017, 2018 a 2019.
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apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci,
komunitou a orgány veřejné moci“ a „2.10.13 referent sociálních věcí, 9. platová třída:
4. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu
s orgány veřejné moci včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění
romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské
a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských
komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších
(romský poradce)“.
Průměrná výše hrubého měsíčního platu při plném úvazku v letech 2017 - 2019 činila
20 347 Kč. Jedná se o údaj, který Úřad vlády získal z pracovních smluv terénních
pracovníků, při výkonu veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací, poskytnutých v letech
2017 - 2019, přičemž většina smluv pochází z let 2017 a 2018, z roku 2019 pochází pouze
jedna. Tento údaj je třeba brát s rezervou, protože výše platu je kromě platové třídy také
ovlivněna délkou praxe, respektive počtem odpracovaných roků každého zaměstnance, dále
výší osobního ohodnocení a dalších variabilních složek platu. Zároveň je třeba brát v úvahu,
že od posuzovaných let docházelo k pravidelné valorizaci platů ve veřejné správě, proto
nelze brát uvedenou výši hrubého platu jako zcela relevantní. Pro srovnání uvádíme, že
z žádostí o poskytnutí dotace na rok 2021 vyplývá, že předpokládaná průměrná výše
hrubého platu TP v roce 2021 činí 26 617 Kč.
Závěrečné doporučení
Po zhodnocení výše uvedených skutečností Kancelář RVZRM doporučuje, aby byl TP
zařazen na pozici „2.10.13 referent sociálních věcí“. Tato pozice se jeví jako nejvhodnější,
jak z hlediska úkonů, které jsou uvedeny v katalogu prací pro jednotlivé platové třídy
(viz příloha), tak z hlediska smyslu pracovní pozice a zaměření dotačního programu.
Do pracovní náplně TP zároveň důrazně doporučujeme doplnit okruhy činností TP,
které přímo vyplývají ze zaměření dotačního programu, tzn. výzvy k podání žádosti
o poskytnutí dotace (čl. 2 odst. 2)2, respektive z Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(příloha č. 2 Přehled výstupů projektu). Okruhy činností dle výše uvedených dokumentů
jsou: a) podpora cílové skupiny při řešení problémů v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví,
bydlení, chudoby a diskriminace; b) osvěta o právech příslušníků romské menšiny (v souladu
se zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a podpora aktivního občanství příslušníků
romské menšiny; c) práce s cílovou skupinou (jednotlivci nebo komunita) vedoucí
k zmocňování jejích členů.
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http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/Vyzva-k-podani-zadosti-oposkytnuti-dotace_1.pdf
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V případě, že bude TP zařazen na pozici 2.10.13 referent sociálních věcí, 9. platová třída:
4. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s orgány
veřejné moci včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit
do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti
k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského
soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce)“, je třeba mít na
paměti, že z dotace nemůže být hrazen plat tzv. romského poradce ve smyslu výkonu
přenesené působnosti dle § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků
národnostních menšin a o změně některých zákonů (dále jen „menšinový zákon“).
Dotační program je zaměřen pouze na podporu terénní práce na obcích, nikoliv romských
poradců, podle menšinového zákona. V případě, že je TP zaměstnancem ORP, nesmí mít
v popisu činnosti výkon přenesené působnosti dle menšinového zákona, pokud však
tuto činnost nevykonává v rámci odděleného k úvazku. Stejná situace je i u dalších
činností, které nemohou být z této dotace hrazeny, zejména poskytování sociálních služeb.
Závěrem ještě dodáváme, že Úřad vlády ČR nestanovuje zařazení TP do platové třídy. Tato
věc je zcela v kompetenci obcí, jakožto žadatelů/příjemců dotací.
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Příloha
Níže uvádíme výňatek z katalogu prací, díly 2.08.01 Pracovník v sociálních službách, díl
2.08.02 sociální pracovník a díl 2.10.13 referent sociálních věcí
DÍL 2.08 SOCIÁLNÍ PRÁCE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY
2.08.01 PRACOVNÍK v SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
4. platová třída
1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních osob, komplexní péče
o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti a dospělé osoby.
2. Poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik
jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob,
manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob.
5. platová třída
1. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty
s fyzickými a psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče
o prádlo, donášky paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta
k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze
a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.
2. Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních
návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů
klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv.
klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou
službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.
6. platová třída
1. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem
s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí. Provádění dílčích sociálních
depistáží pod vedením sociálního pracovníka a psychická aktivizace klientů, sociálněpečovatelské (výchovné) práce s dětmi. Zprostředkování kontaktů se společenským
prostředím.
2. Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým
s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich
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aktuální potřeby. Kompenzace postižení při naplňování základních životních potřeb
(pečovatelská činnost).
3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným
předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení
jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická
činnost).
4. Vytváření vztahů klientů k živým tvorům včetně péče o ně (základní výchovná
nepedagogická činnost).
7. platová třída
1. Fixace získaných hygienických, společenských a pracovních návyků u mentálně
postižených klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
2. Rozvíjení pracovních návyků, pracovní aktivity a individuální manuální zručnosti klientů.
Zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů. Provádění speciálních
pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů (základní
výchovná nepedagogická činnost).
3. Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná
nepedagogická činnost).
4. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na
rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební,
dramatické nebo pohybové výchovy (základní výchovná nepedagogická činnost).
8. platová třída
1. Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence
a asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálně-právních a zdravotních problémů
a spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku.
2. Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní
výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně
provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů (základní výchovná nepedagogická
činnost).
3. Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci osobám vystaveným stálému
vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života formou distanční hlasové a elektronické
komunikace.
4. Plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních
cílů, potřeb a schopností klienta.
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9. platová třída
1. Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční
služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce
včetně kontrolní činnosti. Provádění psychosociální podpory a podle potřeby akutní sociální
intervence. Odborné zajišťování pečovatelských služeb v chráněném bydlení.
2. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné
nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
10. platová třída
1. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální
situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu
řešení.
2. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci,
tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.
3. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální
podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci,
sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace
nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi
či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým
sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám
ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace
a zpracování citlivých dat.
4. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod
a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních
problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či
komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv,
sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.
5. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry,
poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní
ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány
veřejné moci.
6. Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálněprávní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.
7. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních
jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.
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8. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce
s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním
vyloučením.
9. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických
provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

plánů,

samostatné

11. platová třída
1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění
sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování
krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.
2. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob
ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy
jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke
konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství
a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů
u těchto osob.
3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně
ohroženém prostředí, systémové odborné analýzy sociálního prostředí na základě
poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci se
zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko
k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu.
4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního
vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve
střediscích drogové a jiné závislosti.
5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální
situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.
6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních
opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost a vyhodnocování
poradenských testů.
12. platová třída
1. Poskytování odborného sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů,
zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo
kriminálních jevů.
2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením
na jednotlivce, rodiny a skupiny osob se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku
problémů v osobním a sociálním vývoji.
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3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných,
zneužívaných a zanedbávaných dětí, týraných a zanedbávaných seniorů nebo osob se
zdravotním postižením, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování
a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.
13. platová třída
1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce včetně aplikace nejnovějších poznatků
z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských
věd.
DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA
2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
6. platová třída
1. Provádění dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních
menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně -ekonomických, vzdělanostních
apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou
a orgány veřejné moci.
8. platová třída
1. Zajišťování agendy osob se statutem uprchlíka na území České republiky včetně jejich
integrace.
2. Poskytování konkrétních forem podpory a pomoci osobám v obtížné životní situaci
organizované formou finanční, organizační a materiálové pomoci.
3. Zajišťování agendy umísťování v bytech zvláštního určení a bytech vyčleněných pro
bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.
9. platová třída
1. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění,
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo
komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování
o plnění povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností.
2. Zajišťování pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci. Poskytování informací
osobám v oblasti sociální péče a prevence a zajišťování pomoci při vyhledávání
a zprostředkování sociálních služeb. Navrhování preventivních a provádění okamžitých
opatření podle aktuálního stavu a zprostředkovávání poskytnutí finanční a věcné pomoci
osobám v obtížné životní situaci.
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3. Komplexní výkon agendy péče o staré osoby nebo osoby se zdravotním postižením.
4. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s orgány
veřejné moci včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit
do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti
k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského
soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce).
5. Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících
s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí
v rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.
10. platová třída
1. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění
a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
v zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.
2. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.
3. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o rodinu
a děti včetně osob potřebujících zvláštní péči, sociální práce nebo sociálních služeb.
4. Stanovování směrů a zásad ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
a protidrogové politiky v rámci daného území.
5. Koordinace a metodické usměrňování činností romských poradců a zpracovávání
koncepce problematiky etnických menšin při vyšších územně samosprávných celcích včetně
navrhování příslušných opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče
o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje,
vládě nebo ústředním správním úřadům (koordinátor romských poradců).
6. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.
7. Vyhledávání ohrožených dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí,
a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, posuzování situace dítěte a jeho
rodiny z hlediska příčin nepříznivé sociální situace ohrožující práva a zájmy dětí a narušující
funkce rodiny a poskytování nebo zprostředkování poradenství a pomoci dětem, rodičům
a jiným osobám zaměřené na řešení problémů souvisejících s péčí o dítě a s jeho výchovou.
Sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a výkonu práv a povinností
pečujících osob.
8. Koordinace prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové dostupnosti.
9. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí.
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11. platová třída
1. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění,
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku
zaměstnanosti.
2. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění
a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
3. Tvorba koncepce sociální nebo rodinné politiky na daném území.
4. Zpracovávání koncepce protidrogové politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
5. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo
výkonu sociální práce v působnosti obce s rozšířenou působností, kraje nebo hlavního města
Prahy.
7. Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče
krajským úřadem, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, zajišťování
poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům, zajišťování agendy pověřování k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami včetně kontroly pověřených
osob.
8. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek
pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění.
9. Koordinace, usměrňování a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví obcemi v působnosti
kraje nebo hlavního města Prahy.
10. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná
o ohrožené dítě, a využívání nástrojů sociální práce ke koordinaci řešení situace ohroženého
dítěte.
11. Provádění a koordinace opatření směřujících k odstranění nebo zmírnění nepříznivých
vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovávání stanovisek a návrhů řešení situace dítěte
v konfliktu se zákonem (sociální kuratela pro děti a mládež).
12. Posuzování a zpracovávání stanovisek k žádostem o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a sledování vývoje dětí, které byly do náhradní rodinné péče svěřeny.
Vyhodnocování situace dítěte v pěstounské péči, vytváření a koordinace plánu průběhu
pobytu dítěte v pěstounské péči, provádění dohledu nad pěstounskou péčí, poskytování
poradenství a zprostředkování odborné pomoci dítěti, osobám pečujícím a osobám
v evidenci.
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13. Poskytování pomoci dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a dětem, na
kterých byl spáchán trestný čin, poskytování krizové intervence, uplatňování a koordinace
opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí ve spolupráci se subjekty
zapojenými do řešení situace dítěte.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti
důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.
2. Tvorba koncepce a koordinace metod sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí nebo
veřejného opatrovnictví v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění
a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin
pojištěnců.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo
úrazového pojištění.

