
 

Ředitel organizace – sociální služby  
 projektový manager, 

sociální pracovník - § 110 odst. 4,   
 § 37, § 39, § 44, § 70  - 0,6 úvazku 

Administrativní a hospodářské činnosti 

Poskytované sociální služby 
 

Osobní asistence (terénní) - § 39 
 
Odborné sociální poradenství (ambulantní, terénní)- § 
70 
 
Odlehčovací služba (terénní) - § 44  
 
Sociální rehabilitace (terénní a ambulantní) - § 70 
(EHH, dílna „SMRK“, dílna „TRIO“, „DONÁŠ“) 
 
Startovací byty sociální rehabilitace (pobytová) - § 70 

Ekonomické 
služby 

0,5 úvazku 

Zpracování 
mezd, účetní  
 0,4 úvazku 

Vedoucí odborného 
sociálního poradenství 

 
Odborný pracovník 
 dle § 116a odst. 2 

celkem přepočet 0,2 úvazku  

 Sociální pracovník 
§ 110 odst. 4,   
0,1  úvazek 

Další odborní pracovníci  
§ 116a odst. 2   

  
celkem přepočet 0,2 úvazku 

Vedoucí  osobní asistence 
 

sociální pracovník  
§ 110 odst. 4 

celkem přepočet 1 úvazek  

Vedoucí odlehčovací 
služby 

 
Pracovník v soc. službách 
§ 116 odst. 5 d), pracovník 
pod dohledem soc.  prac. 

celkem přepočet 0,1 

Odborný zdravotní  
pracovník terénní 
fakultativní činnost 

 

Pracovník v sociálních 
službách 

§ 116 odst. 5 a), 
celkem přepočet 1,5 

Odborný zdravotní 
pracovník terénní 

 
fakultativní činnost 

Pracovník základní výchovné 
nepedagogické činnosti   

§ 116 odst. 5 b)  
celkem přepočet 4,2 úvazku 

Metodik 
standardů  
0,3 úvazku 

Vedoucí startovacího bytu  LIDUNKA 
 

Pracovník v sociálních službách – § 116 odst. 
5 d), pracovník pod dohledem sociálního 

pracovníka 
celkem přepočet 0,2 úvazek 

  

Pracovník v sociálních službách 
§ 116 odst. 5 a), 
„LIDUNKA“ 

celkem přepočet 2 úvazky 

Webmaster, 
administrativa ter. 

0,6 úvazku 

 

Vedoucí referent  
administrativy 

0,6 úvazku 

 

Administrativ
a ostatní 

0,3 úvazku 

 

Vedoucí sociální rehabilitace terén,  
Vedoucí dílny „SMRK“ 

Pracovník v soc. službách – § 116 odst. 
5 d), pracovník pod dohledem sociálního 

pracovníka 
celkem přepočet 0,4 úvazku  

Pracovník v sociálních službách 
§ 116 odst. 5 c) 

celkem přepočet 0,4 úvazku 
 

Vedoucí dílny „TRIO“ 
Pracovník v sociálních službách 

§ 116 odst. 5 c) 
celkem přepočet 0,4 úvazku 

Vedoucí analýz, OK 
systém, statistické  
výkazy,  1 úvazek 

 

Pracovník v sociálních 
službách 

§ 116 odst. 5 c)   
celkem přepočet 7,5 úvazku 

Sociální rehabilitace DONÁŠ, 
Pracovník v soc. službách – § 116 odst. 

5 d), pracovník pod dohledem soc. 
pracovníka, celkem 0,2 úvazku 

 

Volnočasové aktivity 
 

fakultativní činnost 
 

manager náhradního plnění § 75,  
kompenzační příspěvek § 78 

0,1 úvazku 

EQUA BANK 

 

RAIFFEISEN BANK RAIFFEISEN BANK RAIFFEISEN BANK KB 

RAIFFEISEN BANK 

QBANK 

QBANK 


