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Zpráva do tisku  
 
 
V souvislosti se sociální reformou byla od 1.ledna 2012 z Městského úřadu v Otrokovicích převedena 
výplata veškerých sociálních dávek na Úřad práce ČR.  Na Městském úřadě v Otrokovicích však nadále 
zůstává agenda sociálně-právní ochrany, sociální práce a sociálních služeb. V agendě sociální práce jde 
především o pomoc lidem, kterým se nedaří vyřešit svou nepříznivou životní situaci vlastním úsilím a z toho 
důvodu jsou ohroženi sociálním vyloučením. Sociální práce na Městském úřadě v Otrokovicích  je zaměřena 
zejména na pomoc s problémy lidí, kteří se (z vlastní viny či bez vlastního přičinění) ocitli v dlouhodobé 
nezaměstnanosti, dluhové pasti, jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo neumí hospodařit se svými finančními 
prostředky. Sociální práce hledá způsob, jak člověku pomoci překonat problém, na který sám nestačí tak, 
aby mohl ve svém prostředí optimálně fungovat. Sociální pracovník, který disponuje potřebnými znalostmi a 
dovednostmi, buď zajistí pomoc sám, nebo zprostředkuje pomoc jiných návazných služeb. S klientem 
nevede správní řízení ani ho nekontroluje. Vyslechne jeho problémy a nabízí mu pomoc a poradenství. Do 
obydlí klienta může vstoupit pouze s jeho souhlasem a musí se při tom prokázat služebním 
průkazem.Městský úřad v Otrokovicích, odbor sociální, oddělení sociální pomoci, vykonává sociální práci pro 
osoby v hmotné nouzi pro obce Otrokovice, Tlumačov, Bělov, Budov a Terezov.  
Problematiku seniorů, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob se zdravotním postižením (např. 
potřeba zajištění vhodných pomůcek nebo služby) nebo osob s duševním onemocněním (např. problematika 
osob ohrožujících sebe nebo své okolí), osob pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob 
ohrožených rizikovým způsobem života (např. patologické hráčství, alkoholová a drogová závislost), obětí 
trestné činnosti jiné osoby, imigrantů, rodin s dětmi atd. jsou připraveni řešit sociální pracovníci Městského 
úřadu v Otrokovicích s občany všech obcí v rámci působnosti obce s rozšířenou působností, tzn. Otrokovice, 
Tlumačov, Halenkovice, Komárov, Bělov, Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutava.   
Na Městském úřadu v Otrokovicích si také držitelé označení do vozidel přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou mohou vyměnit staré označení za nový parkovací průkaz platný v Evropské unii. K výměně je 
třeba doložit platný občanský průkaz, stávající doklad o přiznání mimořádných výhod, tj. průkaz 
mimořádných výhod II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P) nebo rozhodnutí o přiznání mimořádných 
výhod, původní "Zvláštní označení motorového vozidla O1“ a fotografii odpovídající současné podobě o 
velikosti 35 mm x 45 mm. 
Na sociální pracovníky je možno se obracet o radu nebo konkrétní pomoc a to nejen ve vyjmenovaných 
oblastech. Je jisté, že uvedené problémy není radno podceňovat a odkládat jejich řešení. Odkládání řešení 
má za následek jejich prohlubování a to nakonec může vést ke ztrátě bydlení, zhoršení zdraví nebo 
poškození mezilidských vztahů. 
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