Městský úřad Otrokovice
odbor sociální
oddělení sociální pomoci

Oddělení sociální pomoci:

Sociální pracovníci oddělení v rámci činnosti obce s rozšířenou působností:
-

-

-

-

-

realizují činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu
začleňování osob; přitom spolupracují s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem
v této souvislosti jsou sociální pracovníci na základě souhlasu osoby, která se nachází v nepříznivé
sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, oprávněni
v souvislosti s plněním těchto úkolů vstupovat do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem
vykonávat činnosti sociální práce
v souvislosti s výkonem této činnosti sociální práce jsou povinni vést Standardizovaný záznam
sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí
zajišťují osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí
okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy
pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného
pobytu osoby,
při výkonu činnosti sociální práce spolupracují s příslušným obecním úřadem dle trvalého bydliště
osoby nebo dle místa, kde se k sociální události došlo
koordinují poskytování sociálních služeb a poskytují odborné sociální poradenství osobám
ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu
trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž
způsob života může vést ke konfliktu se společností;
na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťují, zda je nezbytné poskytnout osobě
umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich
poskytnutí
vyhledávají osoby ohrožené sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí
zajišťují výkon agendy sociálního kurátora, protidrogového koordinátora
vydávají parkovací průkazy osobám se zdravotním postižením
provádí odborné sociální poradenství
intervenují ve prospěch klientů sociální práce u spolupracujících organizací
spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých
životních situací klientů
propagují dostupné sociální služby mezi cílovou skupinou a podávají podněty k zajištění služeb
chybějících
zprostředkovávají služby osobám se sníženou soběstačností
zajišťují intervenci v případech domácího násilí

Sociální začleňování je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického,
sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Sociální vyloučení je vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v
důsledku nepříznivé sociální situace.

Kontakty:
Městský úřad Otrokovice
odbor sociální, oddělení sociální pomoci
budova č. 2, 2. patro
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice

Kamil Hric, DiS.
vedoucí oddělení sociální pomoci
sociální pracovník pro Tlumačov
kancelář č. 218
telefon: 577 680 435
email: hric@muotrokovice.cz

Bc. David Špendlík
sociální kurátor a protidrogový koordinátor ORP
kancelář č. 216
telefon: 577 680 276
email: david.spendlik@muotrokovice.cz

Mgr. Kristýna Žáková
sociální pracovnice pro Pohořelice a Spytihněv
kancelář č. 219
telefon: 577 680 422
email: zakova@muotrokovice.cz

Bc. Věra Juříková
sociální pracovnice pro Halenkovice a Napajedla
kancelář č. 208
telefon: 577 680 426
email: jurikova@muotrokovice.cz

Alice G. Mühlbergerová pro Komárov a Žlutavu
sociální pracovnice
kancelář č. 217
telefon: 577 680 405
email: muhlbergerova@muotrokovice.cz

Kateřina Bednaříková, DiS.
sociální pracovnice pro Oldřichovice
kancelář č. 207
telefon: 577 680 273
email: katerina.bednarikova@muotrokovice.cz

Ivana Pallová, DiS.
sociální pracovnice
kancelář č. 207
telefon: 577 680 4430
email: pallova@muotrokovice.cz

Jana Dudová
sociální pracovnice
kancelář č. 219
telefon: 577 680 219
email: dudova@muotrokovice.cz

