Sociální práce na obci
Od 01. 01. 2012 je tato povinnost, kterou obcím ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, prováděna obcemi. Hlavním cílem je podpora sociálního fungování
klienta. Sociální práci ve městě Klobouky u Brna vykonává sociální pracovnice, která:
- bezplatně poskytuje základní sociální poradenství
- provádí sociální šetření u klientů
- pomocí depistáže vyhledává a navazuje kontakt s potencionálními klienty v jejich přirozeném
prostředí ve snaze předejít nebo zamezit jejich sociálnímu vyloučení
- posuzuje životní situaci klientů
- provádí přímou sociální práci s klienty zaměřenou na jejich změnu tak, aby dokázali sami
ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů
- pomáhá klientům formulovat zakázku (požadavek na řešení), provází klienty tvorbou, realizací
a vyhodnocením individuálního plánu
- v souladu se zákonem vykonává základní činnosti sociálně právní ochrany dětí
a spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí

na obci

- spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klientů (např. Úřad práce,
ČSSZ, ...) a s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
- zpracovává „Standardizovaný záznam sociálního pracovníka“ (SZSP) a pořizuje záznamy do
centrální evidence „JIS“ (jednotný informační systém)
- vzdělává se ve svém oboru
- dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a ustanovení zákona o ochraně osobních údajů
- zachovává mlčenlivost o všech osobních (důvěrných) údajích.
Kontakt na kancelář sociálních věcí:
Městský úřad Klobouky u Brna
kancelář sociálních věcí
nám. Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna
Jana Šabirová, DiS.,
tel. 519 361 581
e-mail: socialni@kloboukyubrna.cz
Příloha:
leták "Sociální práce na obci"
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nám. Míru 169/1
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nabízíme:
• bezplatné poskytování základního sociálního poradenství
• vyhledávání a řešení nepříznivých životních situací
• informace o sociálních službách a jejich zprostředkování
• pomoc při vyplňování formulářů dávek přiznávaných úřadem
práce (dávky pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené)
• distribuce Euroklíčů
• poskytování informací o rizicích spojených se současným
způsobem života
• emocionální a psychologická podpora a porozumění při zvládání
obtížných životních situací
• individuální přístup

