Príloha č.1

Vysvetlivky k pracovným činnostiam.
A1 - tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických
podmienok obyvateľov obce
A2 - starostlivosť, rozvoj, ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva
A3 - podpora vzdelávania
A4 - rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti
A5 - napomáhanie udržiavania poriadku v obci
A6 - ďalšie činnosti
B1 - činnosti pre osoby so zdravotných postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej
príslušnosti, osoby počas výkonu trestu
odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z
výkonu väzby a z výkonu
ochrannej výchovy, drogovo a inak závisle osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na
starostlivosť iných osôb seniorov,
osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo činnosť pri poskytovaní
verejnoprospešných činností a ďalších
činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva
B2 - činnosti v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach
v oblasti práce s mládežou
B3 - činnosti pri odstraňovaní následkov prírodných a ekologických katastrof, pri
humanitárnej pomoci, záchrane života a
zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových
programov v rámci projektov domácich,
zahraničných a medzinárodných organizácií
B4 - činnosti pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia,
kultúrnych, a cirkevných pamiatok, pri
starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych,
športových, telovýchovných,
charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí
B5 - činnosti pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a
znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu
veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi
B6 - činnosti pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti,
najmä pri odstraňovaní
všetkých foriem ich znevýhodnenia
B7 - administratívne práce pre verejnú správu
B8 - ďalšie činnosti podľa osobitných zákonov
C1 - činnosti na predchádzanie mimoriadnej situácie
C2 - činnosti počas mimoriadnej situácie
C3 - činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie

