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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 

 
Personální zabezpečení výkonu sociálně právní ochrany dětí 

4a – Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen 

počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců 

zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 

Cíle kritéria: 

 Sociálně právní ochrana je poskytována přiměřeným počtem zaměstnanců tak, 
aby byl zachována její kvalita požadovaná zákonem č. 359/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

 Pracoviště má v rámci organizační struktury úřadu a ve vnitřních předpisech 
určen počet pracovních míst pro výkon sociálně právní ochrany 

 Pracoviště má zpracované profily zaměstnanců vykonávajících sociálně právní 
ochranu 

 Pracovní profily poskytují cílové skupině, institucím i veřejnosti informaci o popisu 
pracovní pozice vykonávané práci zaměstnanců agendy sociálně právní ochrany 
 

 

Kritérium 4a  

Základním dokumentem organizační struktury je Organizační řád Městského úřadu Bílina. 
Sociálně právní ochrana by měla být poskytována přiměřeným počtem pracovníků tak, aby byla 
zachována její kvalita zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (viz Organizační schéma MěÚ Bílina). 
 
Sociálně právní ochrana dětí je zabezpečována zaměstnanci, kteří jsou podle specializací zařazeni 
na pracovní pozice – sociální pracovník, kurátor pro děti a mládež. Všichni zaměstnanci 
vykonávající sociálně právní ochranu dětí jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek, žádný z nich 
nezastává kumulovanou funkci. Jsou písemně zpracovány pracovní profily pro pracovní pozice 
sociální pracovník – terén, sociální pracovník k NRP a sociální pracovník pro doprovázení 
pěstounů, kurátor pro děti a mládež (viz. Příloha č. 1 – 4) s možností nahlédnutí u vedoucí 
oddělení a vedoucí odboru nebo na webových stránkách úřadu ve složce odboru – Standardy. 
Každý pracovní profil je v souladu s katalogem prací a pracovní náplní. Tato je uložena v osobní 
složce zaměstnance na personálním oddělení. Konkrétní pracovní činnosti jsou uvedeny v náplni 
práce každého zaměstnance, kterou obdrží při nástupu na pracovní pozici, stvrdí svým podpisem 
a jeden stejnopis si ponechá; pracovní náplň je součástí osobní složky každého zaměstnance, která 
je uložena na personálním úseku odboru správní a vnitřních věcí Městského úřadu Bílina. 
 
Obsahem pracovní náplně každého zaměstnance sociálně právní ochrany je zařazení podle 
katalogu prací, který zároveň stanovuje požadavky na vzdělání a praxi; požadavky na vzdělání a 
praxi sociálního pracovníka se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, část osmá – předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka (§ 109 a 
§ 110), další vzdělávání sociálního pracovníka (§ 111). 
 

 


