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Poskytnutí  informací  na základě ž ádosti ze dne 29.l.2015 doruč ené  dne 30.1.2015

K Vďí  ž rí dosti ze dne29.1. 2015 sdělujeme:
Na ú seku státní  správy v rámci ýkonu sociií lně právní  ochrany dětí  jsou vykonávé ny niž e
uvedeqfmi socirí lní mi pracovnice č irrnosti předevš í m ďe zí kona ó .ocialne p.ar.i o"t r611e aeti,
obč anské ho zí koní ku, zé l< ona o zvláš trich fizení ch soudní ch ve znění  pozai;sictr předpisů  atp'
Jedná se např. o ýto následují cí  č innosti :
-zastupoviárrí  dětí ' které  nemohou zastupovat jejich rodiěe, ú ěast při soudní ch jednání ch v postavení
kolizní ho opatrovní ka neá. dětem,
- poskytovií ní  socirí ů ně právní ho poradensM dětem a rodič ů m, zprostředkování  spolupráce s
odbomými poradenslcými, zdravotniclcými a j inými zďí zení mi,
- spolupráce s j inými orgány a instituceď, orgií ny obce, zdravotnickými a š kolslcými
zařizení mi, zí kladní mi š kolami, uřadem práce, neziskornými a dalš í mi orgarrizacemi,
- provádění  socirí lďho š efiení  v bydliš ti, š kole, ev. v j iné m prosť edí  dí těň, ve lÍ eré m se zdrŽuje,
- na zé Madě pož adavků  soudů  a jiných institucí  podávání  zpráv o ýchovných poměrech
nezletilých,
- nawhovrí ď opatření  ve věcech dalš í  ýcholy nezl. dětí '
- podávání  rrrí vrhů  na vydání  předběž né ho opať ení , jestliŽe se dí tě ocitlo bezjaké koli pé č e nebo jde-
li ojeho cllté něné  zájmy, zdraví  neboje ohrož en jeho ž ivot,
-podávrí rrí  podnětů  k soudu na omezení , pozastavení  nebo zbavení  výkonu roďěovské
odpovědnosti,
_spoluprií ce se zďí zení mi pro ýkon ustavní  výchovy, nrí vš těvy dětí  v zří zení ch s nďí zenou ú stavní
qýchovou, na ú seku ilí hradní  rodiruré  peč e (NRP) zajiš ť ovrí ní  agendy v rámci pěstorrnské  pé č e,
osvojení , poruč ensM, svěření  dětí  do výchovy j iné ho obč arra neŽ roďč e, sledoviní  vývoje d_ětí  v
NRP,
_vykoruí vání  firrrkce poruění ka dí těte ve stanoých pffpadech,
- na ú seku socirí lní  kurately fturátor pro děti a rrrládež ) se pracovnice zarrĚfuji na nez)etilé  děti, děti
od 15let, které  se dopustily č inu j inak trestrré ho, rrrladistvé  ve věku od i5_18let, u nichž  bylo
zatr,í jeno trestní  stí tuí ní  nebo kteří  se dopustili přestupku a mlaďstvé , kteří  jsou podezřelí  ze
spáchrí ní  trestné  č innosti, na nezl. děti a mladiswé  s poruchami chové ní  závaž né hó charakteru,
- ú č ast pfi ú konech orgánů  č inných v foestní m ří zení  a jedrriání  u soudu,
_ ú č ast v přestupkové m ří zení  v té to oblasti,
- spolupráce se zaří zení mi pro ýkon ustavní  a ochranné  ýchovy a návš těvy nezletil..ých,
- podávárrí  podnětů  k zaMjení  trestní ho stí luí ní  rodič ů  nebo osob odpovědných za ýchovu dí těte při
podeďení  ze spáchání  trestné ho č inu,
- zastupovrí ní  dí těte v postavení  poš kozené ho v testní m ffzení ,
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_ spolupÍ áce s ú řady prrí ce při zprostředkovrí ní  pní ce pro mladistvé  propuš těné  z rrstavní
nebo z výkonu foestu odnětí  svobody,
_ pní ce s dětrni a mlaďstrrými, na kteýh je prictrrána testná č innos!
- podriní  trestrí ho omií mení '

- spoluprií ce s Policií  Č R v oblasti prevence kriminality a pň pří pravě trestniho řizení . . ...
Vš echny konkré trí  informace, ýkají cí  se chrrí něných ú dajů  (nezl.děf), podlé hají  mlč err] ivostí  a
nelze je poslgrtovat.

Z'ařazeru pr acovnic oSVZ :

Brů hová Pav14 Bc. - soc. pní vní  ochrana dětí
Buš ková Tereza - soc. pní vní  ochrana dětí
Franč í ková Jaroslav4Bc. _ soc. pní vní  ochrana dětí  - nrí ů radní  rodinní  pé ěe
Hamhalterová Marké ta -soc. právní  ochrana dětí
I ralová Blanka Bc. - soc. pÍ ávní  ochrana dětí
Janouš ková Lucie _ soc. pní vní  ochrarra dětí
Jehlí ková Hana" Mgr.- soc. právní  ochrana dětí
Kanická Michael4 Bc. - soc. právní  ochrana dětí  _ kuátor pro děti a rnládež
Kolářová Eliš k4 DiS. - soc. právní  ochrana dětí  _ kuní tor pro děti a mládež
Mertlová Gabriel, DiS. _ soc. právní  ochrana dětí
NalŤ ií tilová Jannila Bc.- zastupují cí  ved. odd. soc. právní  ocbrany dětí  - kurátor pro děti a mládež
- koordinace pní ce na oddělení , metodické  vedení  a ýkon, metoďcká pomoc a ýkon č innosti
kurátora

Rů áěková Miroslav4 Bc. _ soc. právní  ochrana dětí  - nrí hradní  rodinná pé č e - PN
Š Úoblová Nikol4 Mgr.- soc. právní  ochrana dětí
Tomanová Jan4 Bc. _ soc. právní  ochrana dětí
Tiž ová Michaela Dis. - PN
Dokoupilová Miroslava - administrativa oddělení
Na useku stií tní  správy v riárnci výkonu tererrní  5ogiální  pní ce, kurátora pro dospělé  a ýkonu funkce
veřejné ho opatrovní ka jsou vykontí vány ní Že uvedenými sociální mi pracovnicemi č innosti
předevš í m podle zí kona o sociální ch sluŽbách, pomoci v hmotné  nouzi, obč anské ho zí koní ku ve
znění  pozdějš í ch předpisů  atd..' Jedná se např. o q/ to nÍ í sledují cí  č innosti:
-poskytovrí ní  ztkladní ho a odbomé ho sociání ho poradenství  a pomoc
sociální m vylouč ení m, seniorum a zdravotně postiž eným,
- provádění  teré nní  sociální  pré rce a pomoci depistií ž e vyhledrí vrí ní  a navazovií ni kontaktu s
potencioniLlní m klientem v jeho přirozené m prosť edí ,
- posuzovií ní  Ží votní  situace klienta a poďrytovr{ ní  cí lené  pomoci,
_ provádění  posouzení  ávotní  situace klienta
_ spolupráce s navazují cí mi orgarrizacemi při řeš ení  ž ivotní  situace klienta'
- poskytování  krizové  pomoci (spolupní ce s ďadem práce, Č eskou spní vou soicií lniho z'abezpeč eni,
lé kaři, obcemi a!p.),,

- zpracovávrání  Standardizované ho zázrrarrru socirání ho pracovní ka a dalš í  dokumentace,
_ agenda parkovací ch prť rkazů  pro osoby se zdravotní m postiž ení m,
- na useku kurátora pro dospělé  poskytování  odbomé ho sociri'Llní ho poradenství  a teré nní  sociání
práce obč anů m propuš těným z ýkonu tresfu odnětí  svobody, obč anů m, proti nimŽ je vedeno trestní
ří zení , osobrám ávislým na ďkoholu a j iných toxikomií nií ch, osobám propuš těným ze š kolslqých
zaří zení  pro ýkon ustavní  vjchovy po dosaž ení  áetilosti,
- zpracováttí  socirí lní  anamné zy a provádění  návš těv odsouzených a obviněných v ú stavech pro
ýkon vazby a VToS,
_ v rámci protidrogové  polit iky orgarrizace a koordinace preventivní ch protidrogových akcí  a
protidrogové  polit iky v nfunci pří sluš né  pní vní  normy,
- na ú seku ýkonu flmkce veřejné ho opatrovní ka vyhlediivání  osob omezených ve své právnosti,
_ provádění  sociií lní ho š eť ení  u těchto osob,
- podávání  podnětů  u pří sluš né ho soudu k zaMjení  ří zení  o přezkoumrí rrí  své právnosti,

osobám ohrož eným
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- zpracování  a pfudkl.í dání  zpní v soudu o ýkonu firnkce veřejné ho opatrovní ka vč etně zpráv o
hospodďení  s finanč ní mi prosť edky opatrovanců ,
- spolupri{ ce s navazují cí mi organizacemi při řeš ení  Životní ch situací  těchto klientů ,

_ v'ýkon specifických č inností  pro osoby omezené  ve své právnosti, kterým uyto trlesto Klatovy
ustanoveno opatrovní kem (zstupování  klienta při jedruí ní  na ú řadech, soudech, policii, správa
ť rnanč ní ch prosť edku a majetkrr" zajiš tění  plateb ve formě nájmu, energii atp....), oJ* "k ugenay
t iskopisů  na omamné  látky zabezpeč ovrí ní  t isku, evidence a ďstribuce iecepii í 'zadaneuna lé č ivé
pří pravky na omamné  látky skupiny I . a psychotropní  látky skupiny I I . odboňým zaří zení m atp...
Lucrí ková Petra ' vedoucí  oddělení  socirální  pé č e a pomoci pro bb8any zdravoLě postiž ené  a óbč any
v tí ž ivé  sociií lní  situaci - koordinace práce na oddělení , metodická pomoc, teré rurí  socirí | ní  práce a
parkovací  prů kazy pro osoby se zdravotrí m postiŽení m
Partinglová Lenka', Mgr. - kurátor pro dospělé , protidrog. koordinátor, teré nní  socirí lní  práce
Souš ková olga _ vďejný opatrovní k, zvlráš fuí  pří jemce dů chodu
Tlapová Andrea -j iž  na OSVZ nepracuje

Na ú seku samospnivy v rámcí  zajiš tění  agendy Domů  s byý zvlrí š tní ho urč ení , předkládrí ní  ruí whů
bytové  komisi na přidělení  byh: v těchto domech (Podhur ecká 832 a Masaryková 39l-3g3' Klatovy
I I I ' zřizovarrých městem) a zvláš trrí ho pří jemce dů chodu jsou vy'konávárry socirí lni pracovnicí
č innosti předevš í m s odvolrí ní m na schváený Postup rady města pro agendu dómů  s byý zvláš trrí ho
urč ení  a dle ákona o orgarrizaci a provrí dění  v socirí ,lní m zabezpeěenive znění  pozdějš ich předpisů
pro agendu zvláš trí ho pffjemce dů chodu:
Roubová Lenk4 DiS.- _ agenda Domů  s byty zvláš tní ho urěení , zvlráš tní  pří jemce dů chodu
Křivohlavá Harr4 Bc. - vedoucí  odboru
Dále ž rí dá jmenovaný o informaci, zda v,-Í š e uvedeným pracovnicí m byly poskýnuý
-pré mie

-jejich ýš i
-na základě jaké ho hodnocení  byly vyplaceny
-zaÍ azeni do platové  tří dy a stupně
-měsí č ně vyplácena mzda zaměstnavatelem
Referentky odboru sociiilní ch věcí  a zdravotnictví  jsou zaÍ azsny poďe nďí zení  vlrí dy č . 564/2006
Sb. a dle katďogu prací  - nďí zení  vlády č . 222/2010 Sb. takto:
2.10.19 _ Referent sociální ch věcí , ří da 9a10, stupeň je ďe praxe v oboru pož adovarré  práce.
osobní  pří platek dle $ 13l zákoní kuptáce262/2006 Sb. -prů měr. osob' pří pl. 257o,-Ké ,
což jeutř.9 - | l,6%  z nejvyš . sfupně, utř. l0- I0,7o/o z nejvyš . stupně.
Pré mie ďe nď. vt. č . 564/2006 Sb. nelze poskýovat.
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Miroshv Š afaří k
tajemní k Městské ho uřadú  v Klatovech
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