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Zpráva o činnosti Sociálního odboru 
Personální obsazení: 
Vedoucí odboru  
4 pracovníci hmotné nouze   
1 terénní pracovník (140 klientů) 
 
V současné době v průměru každý pracovník dávek hmotné nouze má 110 žádostí o 
příspěvek na živobytí, dále jsou poskytovány dávky hmotné nouze MoP, které jsou 
vyřizovány jednotlivě (bydlení ani Mop není zahrnuto).  
Ovšem každá žádost má v sobě zahrnuto více osob, s nimiž je nutné vést sociální plán. 
Jeden sociální pracovník tak má v průměru na starosti 300 jednotlivců na dávce hmotné 
nouze.  
 
Žádost o dávku hmotné nouze podává každý občan, který se nachází na hranici životního 
minima. Sociální pracovník zkoumá, zda je žadatel na hranici životního minima – majetkové 
poměry, příjmy všech spolu posuzovaných osob, dietu, zdravotní stav, vyživovací povinnosti, 
příjmy z pracovní činnosti, zaopatřenost dětí, plnění AIP a celkovou sociální situaci 
s následným sociálním poradenstvím. Tyto činnosti jsou nedílnou součástí všech činností 
souvisejících s vyřizováním žádostí. 
V posledních letech došlo ke sjednocení programového vybavení a jednotného programu pro 
výpočet dávek hmotné nouze všech sociálních odborů na celém území ČR. To hodnotíme 
jako velmi kladné, ale mnohdy se ztrácí to, co je důležité -  osobní účast sociálního 
pracovníka v terénní práci, který se místo toho potýká s navyšováním administrativy při 
vyřizování dávek hmotné nouze.  
 
Při počtu tak vysokém počtu žádostí na jednoho pracovníka je pravidelné šetření v rodině 
často nemožné, nebo je možné jej provádět jen občas. O pravidelné sociální práci s klientem 
lze hovořit jen velmi těžko. V současné době k provádění sociálních šetření náš odbor 
využívá především funkce zřízeného terénního sociálního pracovníka. 
V současné době je také velký problém s poskytováním mimořádné okamžité pomoci v rámci 
zajištění kaucí na bydlení, v těchto případech dochází mnohdy ke konfliktním situacím.   
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Dávky jsou vypláceny pravidelně měsíčně – PnŽ, dále jsou vypláceny i mimo stanovené 
termíny – MoP, a to v hotovosti pro obce Šluknov, Velký Šenov, Vilémov, Lipová, 
Mikulášovice, Lobendava a Dolní Poustevna (z ekonomických důvodů nevyplácí náš úřad 
dávky hmotné nouze složenkami).   
 
V roce 2010 bylo vyplaceno na dávkách hmotné nouze 14.500.000 Kč. V letošním roce 
k 31.08.2011 bylo již vyplaceno 12.195.576 Kč. Předpoklad čerpání k 31.12.2011 je 
21.000.000 Kč, oproti loňskému roku se tedy jedná o výrazné navýšení nejen vyplácených 
finančních prostředků na dávkách, ale také počtu klientů. 
 
Sociální odbor dále zajišťuje: 
       

• provoz Domu s pečovatelskou službou s registrovanou sociální službou, 
• veřejného opatrovníka, 
• kurátora pro dospělé, 
• spolupráci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) Městského úřadu Rumburk  

– prevence, práce s rodinami, týrání dětí apod., 
• činnost komise SPOD – projednávání problémových rodin v komisi,  
• opatrovníka ve věci řízení – zajišťování důchodů přes OSSZ, dále poradenskou 

činnost v sociální oblasti, 
• veřejnou službu – tato forma určitého „zaměstnávání“ se ve Šluknově osvědčila - ve 

spolupráci s Technickými službami Šluknov je každoročně zaměstnáno cca 110 
klientů, kteří pobírají dávky hmotné nouze. Organizační a finanční zajištění veřejné 
služby však pro město není jednoduché. 

 
Sociální odbor ve Šluknově dále zajišťuje v rámci podpory rozvoje sociálních služeb: 
 

• pracovní skupinu „výchovných poradců“ (setkání Policie ČR, MP, škol, 
neziskového sektoru, terénních pracovníku, SPOD a pracovníků úřadu)  
– schází se jedenkrát měsíčně a zaměřuje se na práci ve vyloučených lokalitách, 

• odbor je součástí pracovní skupiny komunitního plánování v rámci rozvoje 
sociálních služeb na Šluknovsku, 

• odbor má nově manažera prevence kriminality, který v rámci prevence kriminality 
zajištuje různé projekty (např. Asistenti prevence kriminality, zážitkový tábor  
a následná podpora dětí z vyloučených lokalit apod.), 

• realizuje a zajišťuje projekt „Terénní práce“ již od roku 2010, 
• odbor spolupracuje v rámci „Lokálního partnerství“ s Agenturou pro sociální 

začleňování - od roku 2009 odbor pracoval na tom, aby město bylo zařazeno do tzv. 
vyloučených lokalit a začlo spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování při 
Radě vlády ČR (v roce 2010 bylo podepsáno memorandum o spolupráci), 

• zajišťuje registraci sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách, 
• zpracovává odborné části projektu „Azylový dům pro matky s dětmi“  

v rámci projektu IOP 3,1b., a současně z programu OPLZZ výzva č. 55  
a zajišťuje registraci služeb azylového bydlení podle zákona o sociálních službách,  

• koncepčně se snaží řešit rozvoj sociálních služeb ve Šluknově. 
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V poslední době se Sociální odbor aktivně připravuje na velmi významné legislativní změny 
(např. převod dávek hmotné nouze pod Úřad práce, změny v zákoníku práce a zákonu  
o zaměstnanosti apod.) v souvislosti s právě schvalovanou sociální reformou. 
 
Projekt Terénní práce Šluknov  
 
Terénní pracovník zajišťuje   

• pravidelné návštěvy rodin, které jsou v evidenci - sepisování smluv, 
• návštěvy rodin na základě informací jiných subjektů, 
• monitoring nových rodin a sociálních rizik ve vyloučených lokalitách, 
• realizaci a plánování aktivit v souvislosti s terénní prací, 
• příměstský tábor, 
• realizaci zážitkového víkendu,   
• podporu nadaných dětí (kterým se hradí odborný kroužek), 
• materiálovou pomoc pro občany sociálně slabé, 
• přípravu vánoční besídky apod. 

 
Práce terénního pracovníka ve Šluknově se velice osvědčila, a to jak ve spolupráci se 
školami, tak se všemi poskytovateli sociálních služeb. 
 
Realizované projekty a projekty v řízení 
 

 Prevence nežádoucích jevů 2008 (Nadace Euronisa) 
 Hrou proti AIDS 2008 

 Terénní práce Šluknov 2010, 2011 (Rada vlády pro romské záležitosti ČR)  
      a realizace příměstského tábora a zážitkových víkendů 

 Prevence kriminality (Krajský úřad Ústeckého kraje) – zážitkový tábor pro děti 
z vyloučených lokalit a podpora následné péče 2010 

 spolupráce při realizaci projektu - Osobní alarmy s KÚ ÚK - přednášky pro seniory 
v rámci zvyšování pocitu bezpečí a rozdávání osobních alarmů (do konce roku 2011). 

 Asistent prevence kriminality 2011 (\Ministerstvo nitra ČR) - ve spolupráci MP 
 „Uč se a pracuj“ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 74) - 

projekt podán v srpnu 2011. 
  
Připravované projekty 2012 
 

 Kamerový systém Šluknov v rámci MV ČR „ Úsvit“ 
 zážitkové pobyty pro děti a mládež z vyloučených lokalit 
 Terénní práce Šluknov 
 Asistent prevence kriminality 
 projekty zaměřené na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z vyloučených 

lokalit (revitalizace hřišť a vybudování multifunkčních hřišť). 


