
 

 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VÝKON 

VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ 
který se koná 

12. května 2017 
od 9.00 do 13.30 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin 

 

Domov pro seniory Věstonická 

Věstonická 4304/1, 628 00 Brno 
 

Seminářem v rozsahu 6 hodin bude provázet 

Mgr. Petr Mach 
 

Účastník kurzu  si v jeho průběhu nejen zrekapituluje základní legislativní rámec poskytování sociální 
služby a veřejného opatrovnictví s aplikací na jejich vzájemný výkon, povinnosti a kompetence 

jednotlivých stran, ale také na praktické příklady. Příklady budou zmíněny nejen lektorem v průběhu 
kurzu, ale též budou hledána možná řešení  na základě potřeb jednotlivých účastníků, včetně způsobu 

prevence/eliminace vzniku daných problémů. 

 

Obsah semináře: 

 Veřejný opatrovník - co vykonává, financování veřejného opatrovnictví, jeho práva a 
povinnosti, jaké mohou nastat problémy: 

o opatrovník neplní své povinnosti - nekomunikuje, nerespektuje "přání klienta", 
nehospodaří řádně s finančními prostředky klienta, atd. 

o opatrovník plní i nad míru svých kompetencí - opatrovník omezuje práva klienta v 
rozsahu, který se neslučuje s "omezením svéprávnosti", zasahuje také do základních 
práv a svobod klienta - nejen do právních jednání, ke kterým má kompetenci  

 Sociální služba  
o práva a povinnosti sociální služby 
o informace pro opatrovníky při vstupu do sociální služby 
o hospodaření s finančními prostředky opatrovance v rámci sociální služby - právo 

nebo povinnost? 

 příklady konkrétních právních jednání opatrovníka vůči sociální službě  
o poskytovateli a zastupování zájmů opatrovance  
o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby 
o úhrady za poskytování sociální služby 



 

 

o zaúčtování/vratky (i odhlášení) poskytovaných činností/úkonů poskytované sociální 
služby 

o zvyšování úhrady za poskytování sociální služby 
o dodatky smluv o poskytování sociální služby 
o změna rozsahu poskytovaných úkonů, případně i spolupráce na procesu 

individuálního plánování poskytování sociální služby 

 Řešení konkrétních případů jednotlivých účastníků - včetně hledání možných řešení či 
prevence jejich vzniku... 

   
 

Cílová skupina:  

 pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotnický pracovník 

 

Cena: 

 pro členy APSS ČR  - 690 Kč za osobu, pro nečleny APSS ČR  - 1090 Kč za osobu 

 

 

Na semináři bude zajištěno malé občerstvení. 


