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ÚVOD 

Předkládaná příručka je zaměřena na praktické pojetí výkonu sociální práce na obci, v obci 

Holešov, respektive na celém území obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“).  Příručka byla 

vytvořena jako jeden z výstupů projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ a popisuje 

praktický výkon sociální práce na obci, tedy konkr. jak se v dané obci pracuje s cílovou skupinou 

dospělých osob. Na příkladech několika kazuistik jsou představeny situace vybraných klientů. 

Tyto kazuistiky byly zpracovány s podmínkou dodržení pravidla anonymity. Dále je v textu 

popsáno, jak sociální práci vykonáváme, tedy popis průběhu práce včetně vymezení některých 

témat s podporou legislativy a odborné literatury. Příručka může být inspirací pro jiné obce 

pro výkon sociální práce, pro jiné instituce vykonávající práci s různými cílovými skupinami, 

může rovněž posloužit i běžné populaci k přiblížení problematiky sociální práce na obci, přiblížit, 

jaká jsou její úskalí i jak pomoc občanům probíhá.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) realizuje v období od 01.01.2016 

do 31.12.2019 projekt „Systémová podpora sociální práce v obcích“. Tento projekt je financován 

prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Po dobu realizace 

projektu byla nezbytná součinnost obcí.  

Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014–2020, která identifikuje jako zásadní 

fakt potřebnost posilování dostupnosti sociální práce na obecních úřadech. Účelem této Strategie 

je přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a snižování míry sociálního vyloučení 

stanoveného v Národním programu reforem České republiky, který vychází ze strategie Evropa 

2020. Jako základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním 

vyloučením ohrožených je zdůrazněna sociální práce. 

Město Holešov realizovalo od 01.02.2017 do 31.01.2019 prostřednictvím Odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví tento projekt nazvaný „Podpora sociální práce v ORP Holešov“. Smlouva 

o spolupráci byla mezi městem Holešov a MPSV podepsána dne 22.09.2016. Na základě projektu 

byli přijati dva noví sociální pracovníci, kteří posílili výkon sociální práce na celém území 

Holešovska po dobu 24 měsíců. Před zahájením projektu pracovali na MěÚ v Holešově, Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, Úseku sociální práce a sociálních služeb 2 sociální pracovníci 

v rozsahu 2,0 úvazku. Projekt umožnil poskytování sociální práce ve větším rozsahu a pokryl 

cílové skupiny, kterým nebyla pomoc poskytována, nebo byla poskytována, ale ne v dostatečné 

míře z časových důvodů stávajících pracovníků odboru. Projekt rovněž umožnil poskytovat pomoc 

osobám i mimo obec Holešov zejména v rámci terénní práce po celém ORP Holešov.  

Cílem projektu bylo zvýšení dostupnosti sociální práce klientům a její profesionalizace v rámci 

výkonu sociální práce v přenesené působnosti. Podpořena byla rovněž součinnost sociálních  
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pracovníků projektu jak se stávajícími sociálními pracovníky, tak i s dalšími pracovníky v rámci 

organizační struktury úřadu. 

Projekt byl realizován prostřednictvím 4 klíčových aktivit: 

1. Výkon sociální práce na území ORP Holešov (v oblasti eskalace nepříznivých sociálních jevů, 

případová sociální práce, spolupráce v místních podmínkách) dvěma projektovými sociálními 

pracovníky. 

2. Součinnost sociálních pracovníků z projektu se stávajícími zaměstnanci i dalšími pracovníky 

v rámci organizační struktury úřadu i s dalšími odborníky mimo úřad. 

3. Spolupráce s MPSV (pravidelné měsíční porady v Olomouci a účast na workshopech, 

publikační činnost, účast na zahraničních služebních cestách s výměnou zkušeností, evaluace 

projektu a testovaných typových pozic – terénní sociální pracovník a případový pracovník – 

a sledování poptávky klientů po sociální práci). 

4. Vzdělávání a supervize - projektoví sociální pracovníci se účastnili akreditovaného vzdělávání 

a pravidelných měsíčních supervizí (individuální i skupinové formy). 

Město Holešov vstoupilo do projektu za spolupráce s MPSV také proto, že byl postupně 

nastavován systém kvalitního a profesionálního výkonu sociální práce s dospělými na obcích 

v rámci celé ČR, i z důvodu možnosti zapojení se do tvorby podpůrných metodických materiálů 

pro tuto oblast sociální práce a postupné zavádění standardů kvality sociální práce na obcích. 

Rovněž tento dokument – Příručka dobré praxe sociální práce v ORP – je jedním z výstupů 

projektu a může být vhodnou pomůckou nebo inspirací pro kolegy z jiných úřadů, kteří vykonávají 

sociální práci a ostatní sociální pracovníky v praxi. 

Projekt jako takový byl pro město Holešov přínosný a celkově velmi zdařilý. Systém sociální práce 

na obci v Holešově byl poměrně dobře nastaven již před tímto projektem, tudíž jeho role pro ORP 

Holešov byla spíše pro testování daných pozic a možnost zapojit se do systému nastavení sociální 

práce na obcích napříč ČR. Po dobu spolupráce byla s klienty poměrně dobrá spolupráce, plnění 

indikátorů projektu se podařilo bez problémů splnit. Díky projektu bylo možno s klienty trávit více 

času a tím pádem byla i možnost využívat v praxi více metod a technik při práci s nimi, vyhledávat 

je a oslovovat je. 

Co se týče testování typových pozic, které byly navrženy MPSV, bylo umožněno vyzkoušet 

v praxi dvě nové typové pozice sociálních pracovníků, kteří mohou pomoci nastavit nový model 

sociální práce na obcích nejen v rámci projektu, ale i po jeho skončení a tím vyřešit ambivalentní 

pojetí sociální práce na obcích.  
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Výstupem tohoto projektu je nastavení sociální práce na obcích, která bude vykonávána 

profesionálními sociálními pracovníky s vymezenými kompetencemi, kteří budou schopni 

aplikovat široké spektrum metod sociální práce v praxi, pracovníci budou tyto metody znát a umět 

používat a budou zaměřeni zejména na výkon práce v terénu. 

V rámci projektu bylo podpořeno celkem 180 klientů, z toho u 15 klientů byla uskutečněna pomoc 

v celkovém rozsahu nad 40 hodin přímé práce. Pracovníků, kteří byli do projektu zapojeni, bylo 

celkem 17, z toho 10 pracovníků spolupracovalo s projektem nad 40 hodin času přímé práce. 

Během 24 měsíců realizace projektu proběhlo celkem 51 porad projektu nebo odboru a pracovníků 

týmu, 16 supervizí pracovníků projektu a stávajících sociálních pracovníků a 8 diskuzních panelů 

uspořádaných sociálními pracovníky projektu. Dále bylo uspořádáno 10 případových konferencí, 

stávající a projektoví pracovníci se zúčastnili 6 workshopů v rámci spolupráce s MPSV, pracovníci 

dále vycestovali na 4 zahraniční studijní cesty do Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Město 

rovněž v rámci projektu uspořádalo 1 workshop pro ostatní obce, který se zabýval problematikou 

sociální práce na obci, a na kterém byla sdílena dobrá praxe sociální práce v ORP Holešov a také 

proběhly 2 multidisciplinární týmy. 

 

 

Za projektový tým 

Mgr. Michaela Vaško, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  



                  
 

Financování prostřednictvím Evropské unie, z fondu ESF, operačního programu  OPZ v rámci projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006151 

 

6 

 

 

1 Sociální práce na obcích na území ČR 

Sociální práce na obcích je zaměřena na široké spektrum činností, které vychází zejména, co 

se legislativy týče, ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze zákona č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi a vyhlášky č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu 

sociálního pracovníka. V praxi sociální práce na obcích je rovněž využíván Doporučený postup č. 

1/2018 k realizaci činností sociální práce na pověřených obecních úřadech, obecních úřadech obcí 

s rozšířenou působností a krajských úřadech. Tento postup je v souladu s ustanovením § 92, § 93, 

§ 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; dále § 7, § 63, 

§ 64 a § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a 

podle ustanovení § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 332/2013 Sb., o vzoru 

Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.  

V rámci České republiky jsou ne zcela jasně nastavená měřítka a pravidla sociální práce na obcích, 

není na nich stále ještě rozvinuto to, co je v sociálních službách a již pár let nově i na OSPODech 

již samozřejmostí. Např. pravidelné a kontrolované individuální plánování, využívání všech 

dostupných základních i speciálních metod a technik sociální práce, pořádání případových 

konferencí a řešení případů klienta s více odborníky, vypracování a dodržování standardů kvality 

sociální práce včetně kontroly jejich plnění atp. V praxi chybí závazné relevantní „vodítko“, které 

by sociální práci na obcích někam jednotně (nejen na úrovni krajů, ale v rámci celé ČR) posunulo 

a vymezila se závazná pravidla poskytování tohoto druhu sociální práce. 

Projekt „Podpora sociální práce v ORP Holešov“, do kterého bylo město Holešov zapojeno, řešil 

rovněž nedostatečně a nejednotně nastavený systém sociální práce na obcích v ČR 

a prostřednictvím vymezených dvou pozic sociálních pracovníků se snažil „testovat“ tyto nové 

pozice, málo používané metody a techniky sociální práce v praxi a byl vytvořen tento materiál, aby 

mohl pomoci i ostatním obcím posunout se v praxi sociální práce dále. Pilotování dvou typových 

pozic sociálních pracovníků spočívalo v zavedení těchto dvou pozic v rámci pracovních náplní 

obou přijatých sociálních pracovníků projektu a tyto pozice byly označeny jako terénní sociální 

pracovník a koordinátor sociální podpory (case manager). Pracovní činnosti těchto dvou 

pracovníků byly určeny smlouvou mezi obcí a MPSV. Detaily činností sociálních pracovníků byly 

průběžně konzultovány na poradách projektu s MPSV a s ostatními zapojenými obcemi. Po dobu 

realizace projektu byl prostor k tomu, vyzkoušet, jak se obě pozice uplatní v praxi a zda budou 

přínosné v rámci agendy sociální práce a práce se sociálně potřebnými klienty. Bylo zjišťováno, 

jaké jsou rozdíly mezi těmito pozicemi v praxi, zda se teoretický návrh ze strany MPSV v praxi 

uplatní a zda je reálné a vhodné tyto pozice v praxi sociální práce na obci do budoucna zavádět. 

Myšlenka role sociálního pracovníka rozdělit na tyto dvě pozice je bezesporu dobrá, nicméně 

v praxi našeho ORP a i s ohledem na jeho velikost a klientelu je obtížné tyto pozice v praxi 

uplatnit. Osvědčuje se nám praxe taková, že sociální pracovník pracuje jednak v terénu, a jednak 
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v rámci ambulantní sociální práce přímo v prostorách úřadu. Tento model je již zaběhnutý a 

v podstatě bez výhrad i co se zpětné vazby od klientů týče. Rozdělení typových pozic si umíme 

představit spíše ve větších městech, kde je možné v terénu vyhledávat více nových klientů. 

V Holešově je nárůst nových klientů poměrně malý. 

Mezi naše naplněné cíle také můžeme zařadit častější využívání různých metod a technik sociální 

práce do praxe a zkvalitnění, profesionalizace a lepší dostupnost sociální práce nejen v obci, ale 

napříč celým ORP. Na případu klienta a procesu řešení jeho problému je stěžejní, aby bylo 

komplexní a podílely se na něm všechny strany, které mohou přispět k jeho řešení či eliminaci 

vzniku dalších problémů. I když i v minulosti (před zapojením do tohoto projektu) byla nastavena 

spolupráce s různými organizacemi, které se podílí na pomoci klientovi v rámci 

multidisciplinárního týmu, bylo zřejmé, že chybí intenzivnější spolupráce a více prostoru 

ke společným setkáváním. Díky projektu bylo možné různá setkávání s dalšími odborníky 

realizovat častěji, a tak i životní situaci klientů vyhodnocovat společnými silami. Několikrát 

proběhly diskuzní panely s odborníky z praxe, kteří se spolupodílí na výkonu sociální práce. Také 

byly častěji pořádány případové konference. Díky projektu bylo možno tyto metody využívat 

mnohem častěji, a to zejména díky lepším časovým možnostem. 

Dalším tématem projektu i praxe sociální práce na obcích je profesionalizace sociálních 

pracovníků. Ta může být zajištěna odborností, která vychází z absolvování studia z oblasti sociální 

práce a dalších oborů, které vymezuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v němž jsou 

stanoveny i další podmínky. K těmto podmínkám patří také i zajištění kvalitního akreditovaného 

vzdělávání. Aby se přístup pracovníků k výkonu sociální práce maximálně zefektivnil, měly by být 

vybírány kurzy, které pro ně budou přínosné, smysluplné a v praxi pomohou nejen jim samotným, 

ale i klientům a celému týmu.  

Protože jsou sociální pracovníci ohroženou cílovou skupinou, jejich zaměstnání je psychicky velmi 

náročné. U pracovníků může vzniknout syndrom vyhoření nebo se mohou objevit znaky tohoto 

syndromu, kdy je pracovník demotivován k další práci, nevidí výsledky nebo úspěchy své práce 

a potřebuje proto adekvátní podporu od nezávislého profesionála, aby byl schopen dále 

profesionálně pracovat a pomáhat druhým lidem. Proto je nutné, aby byli sociální pracovníci 

pod pravidelnou supervizí a mohli využívat jak individuální, tak skupinové formy supervize. 

Efektivita supervize bývá velmi často spojována s výběrem kvalitního a zkušeného supervizora. 
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2 Sociální práce v ORP Holešov 

Město Holešov je pověřenou obcí 3. stupně a nachází se na území Zlínského kraje, v bývalém 

okrese Kroměříž. S počtem obyvatel přes 11 626 se řadí na druhé místo v okrese. Správní obvod 

obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Holešova tvoří 19 obcí (viz obrázek č. 1). Celkový 

počet obyvatel v celém ORP Holešov je 21 451. Holešov je nejen správním, ale také 

průmyslovým, společenským a kulturním centrem. Nalezneme zde základní úřady (Městský úřad 

a jeho odbory, Finanční úřad, Úřad práce), školy primárního i sekundárního vzdělávání, 

sportoviště, finanční pobočky, továrny lehkého průmyslu i obchodní centra.  

K poskytovatelům sociálních služeb v Holešově patří Centrum pro seniory, p. o. (domov 

pro seniory, domov se zvláštním režimem), Charita Holešov (pečovatelská služba, ošetřovatelská 

služba, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Coolna), ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s. (terénní program – pomoc sociálně vyloučeným 

nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám), Kontaktní centrum PLUS Charity Kroměříž 

(terénní program s protidrogovou prevencí) a další. 

V oblasti sociální práce je největší problém s řešením bytové a finanční situace klientů, dále 

se Holešov potýká s klienty závislými na drogách a alkoholu a s klienty ovlivněnými celou řadou 

dalších sociálně patologických jevů. Úskalí je možné spatřovat v lokalitách s městským nájemním 

ubytováním velmi nízkého standardu, dále pak v odloučené okrajové obecní části s buňkami, kde 

je ubytovaná část z minoritní skupiny romského etnika, či již tradiční místa, kterými jsou nádraží, 

parky a okolí nákupních center. V Holešově jsou provozovány tři ubytovny s celkovou kapacitou 

98 lůžek, na kterých jsou většinou ubytováni spoluobčané ohroženi sociálním vyloučením, se 

kterými je realizována sociální práce. 

Ze statistických údajů nezaměstnanosti uvádíme počet uchazečů o zaměstnání, kterých bylo ke dni 

13.09.2017 evidováno celkem 470, ke dni 30.06.2018 bylo evidováno 380 uchazečů o zaměstnání. 
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Obrázek 1: Mapa ORP Holešov (Zdroj: Město Holešov) 
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Kumulace sociálních problémů v ORP Holešov je způsobena existencí sociálně vyloučených 

lokalit, mezi které mohou být zahrnuty ubytovny, na kterých žije celkově odhadem 60 osob, 

závislosti části obyvatel na sociálních dávkách, stárnutím populace, výskytu osamělých jedinců, 

dlouhodobou nezaměstnaností některých osob a nárůstem jiných sociálně patologických jevů 

(závislost na alkoholu, drogách atd.). U většiny cílových skupin klientů převažují problémy 

související s bytovou potřebou. Problémy s bydlením mají osoby, které dlouhodobě neplatí nájmy. 

Proto je velmi často řešena nepříznivá finanční situace klientů spojená s dluhovou problematikou.  

Na území ORP Holešov se nachází odhadem 120 osob, které jsou sociálně vyloučené, a které také 

žijí v nevyhovujících bytových podmínkách nebo jsou osobami bez přístřeší. Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví při Městském úřadě v Holešově je členěn na úsek sociální práce a sociálních služeb 

(tam je vykonávána také sociální práce s dospělými) a na úsek sociálně-právní ochrany dětí. 

Na úseku sociální práce a sociálních služeb je řešena problematika sociální práce s dospělými se 

zaměřením na různé cílové skupiny, sociální kuratela, dále pak romské poradenství, veřejné 

opatrovnictví, zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, protidrogová problematika, 

spolupráce se sociálními službami včetně jejich plánování a mapování potřeb cílových skupin 

a v neposlední řadě i komunitní plánování.  

Na odbor sociálních věcí a zdravotnictví dochází jak klienti stávající, tak i noví. Průměrně 

na jednoho pracovníka vychází 10 nových klientů za měsíc; počet evidovaných stálých klientů je 

na pracovníka 15-20 v průběhu určitého období. Výkon sociální práce je stabilně zajišťován 

v současné době dvěma sociálními pracovníky. Celkový počet krátkodobých a dlouhodobých 

klientů je na MěÚ Holešov 180 na oba sociální pracovníky v průběhu jednoho roku. 

Na území ORP Holešov není poskytována v současné době žádná registrovaná sociální služba pro 

osoby bez přístřeší, ani žádná pobytová služba pro tuto cílovou skupinu, proto sociální pracovníci 

na obci mnohdy tyto služby suplují a nahrazují. Rovněž v Holešově absentuje sociální služba 

pro osoby v krizi. 

Sociální práce probíhá v ORP Holešov zejména v přirozeném prostředí klientů, tzn. v jejich 

domácím prostředí, často na místních ubytovnách, na ulici a místech, kde se osoby bez přístřeší 

vyskytují (autobusová nádraží, úkryty, parky aj.). Terénní sociální práce je vykonávána nejen 

v Holešově, ale i ve všech obcích v rámci celého ORP Holešov (dle potřeby). Klienti, kteří 

přichází na odbor SVZ v rámci sociální práce, jsou rozdělování na základě uvážení stávajících 

sociálních pracovníků a dle aktuálního počtu klientů u daných pracovníků a vytížení.  

Klienti mohou přicházet sami, na doporučení pracovníků ÚP, jejich okolí, či jsou vyhledáváni 

v přirozeném prostředí a oslovováni. Sociální pracovníci využívají v rámci výkonu sociální práce 

širokého spektra metod práce – od standardního rozhovoru, až přes terénní práci, depistáž (minim. 

1krát týdně – pracovníci mají k dispozici pro práci v terénu služební automobil), aktivizace  
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klientů, jejich doprovod do různých institucí a při vyřizování různých záležitostí, individuální 

(případovou) práci, atd. Jako podpora pracovníkům při výkonu sociální práce slouží také možnost 

intervizí, kdy se sejdou sociální pracovníci a vedoucí odboru, společné porady úseku sociální práce 

a sociálních služeb a také individuální konzultace s vedoucí odboru a její metodické vedení a 

zpětná vazba. Pro možnost kompletního řešení tíživé situace některých klientů je využívána také 

metoda případové konference, její organizaci zajišťuje klíčový pracovník případu a moderování 

další kolega z týmu. 

 

2.1 Popis vybraných vyloučených lokalit v Holešově 

 Ubytovna PST TRADE Holešov 

Ubytovna PST TRADE Holešov má 4 podlaží, celková kapacita je 70 lůžek. Na každém patře je 

společná kuchyňka a sociální zařízení. Přístup není bezbariérový. Ubytovna stojí mezi továrnami 

a firmami nedaleko vlakového nádraží. Od centra města je vzdálena asi 20 minut pěší chůze. 

Přibližně půl kilometru od ubytovny se nachází sportovní hřiště, park s hracím hřištěm pro děti, 

restaurace a dvě nákupní střediska.  

Vlastníkem ubytovny je společnost PST TRADE, a.s. se sídlem ve Zlíně. Osoby zde ubytované 

mají nájemní smlouvy na dobu určitou, s možností dalšího prodloužení. 

 Ubytovna „Fontána“ 

Ubytovna má jedno patro a přístup bezbariérový není. Na chodbě je společná kuchyňka a sociální 

zařízení pro všechny nájemníky. Celková kapacita ubytovny je 12 lůžek. Ubytovna se nachází 

na hlavní ulici téměř v centru města. V blízkosti se nachází několik restaurací, obchodů 

s potravinami, oblečením, elektronikou aj. Necelého půl kilometru od ubytovny se nachází 

zdravotní středisko a vlakové i autobusové nádraží. Osoby zde ubytované mají nájemní smlouvy 

na dobu určitou, s možností dalšího prodloužení. 

 Vyloučená lokalita Bořenovská 

Tato lokalita se nachází za městem Holešov směrem do obce Bořenovice. Žijí zde asi cca 

50 sociálně slabších občanů, z převážné části Romové. V roce 2010 zde bylo vybudováno 

17 městských bytů o velikosti 1+kk až 3+kk pro větší rodiny. Rovněž se zde nachází společenská 

místnost. Od této lokality je to zhruba dva kilometry do centra města Holešova, zhruba po 100 m 

se nachází autobusová zastávka. Město Holešov a odbor SVZ  pravidelně pracuje s místními 

obyvateli v rámci sociální práce. 
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 Lokalita nové sídliště Bořenovská 

Jedná se o lokalitu, která se nachází v místech bývalé drůbežárny v Holešově. Jsou zde naproti 

sobě vystavěny dva domy činžovního typu. Jde o takzvané podporované bydlení, kde je nižší 

nájemné. Bydlí zde převážně mladé rodiny a matky samoživitelky. V několika málo případech se 

zde nastěhovali i obyvatelé s rizikovým chováním. Mezi další obyvatele patří také klienti OSVZ, 

které se do těchto bytů podařilo dostat z ubytoven. Do centra města, k lékaři a na autobusové 

zastávky se obyvatelé těchto bytů dostanou za cca 20 minut 

 

2.2 Sociální práce na obci na odboru SVZ MěÚ Holešov v současnosti – stručný 

vývoj 

Každý sociální pracovník na obci nyní splňuje požadavek minimálního stupně vzdělání, které 

vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Od r. 2015, kdy bylo poprvé možné žádat o dotační titul, žádá město Holešov pravidelně o dotaci 

na výkon sociální práce (v r. 2015 bylo přiznáno 473.000,- Kč, v r. 2016 - 469.500,- Kč, v r. 2017- 

626.511,- Kč, v r. 2018 -747.372,- Kč), ze které je možno financovat mzdy (resp. část mezd 

vzhledem k výši dotace na aktuální rok) sociálních pracovníků, dále pak hradit povinné 

akreditované vzdělávání, supervize a dle metodiky, která se každým rokem aktualizuje, i případně 

výpočetní techniku, cestovné a další náklady, které jsou spojené s výkonem sociální práce na obci.  

Vzhledem k výše uvedenému je na MěÚ Holešov preferováno nekumulování úvazků, sociální 

pracovníky máme v současné době 2, ve výši 2,0 úvazku a vykonávají aktivity ryze sociálně 

pracovní. Vedoucí odboru vykonává sociální práci ve výši 0,2, a to zejména v roli metodického 

a odborného vedení a konzultační činnosti. 

Vzhledem k dotaci na výkon sociální práce, striktním požadavkům na odbornost pracovníků 

vykonávajících agendu sociální práce a novému vedení odboru SVZ došlo ke změně pojetí výkonu 

agendy (od podzimu 2015), postupně byl navýšen úvazek na současný stav 2,2 úvazku v celkové 

agendě se zachováním pravidla nekumulování s jinou agendou (např. veřejným opatrovnictvím). 

Došlo také ke změně vedení dokumentace sociálního pracovníka – byly vytvořeny nové formuláře 

pro záznamy práce s klientem, individuální plány, vedení přehledových tabulek počtu klientů a 

další přehledy, které usnadnily mapování počtu klientů i pro statistiky. Rovněž používání systému 

OK nouze (standardizovaný záznam sociálního pracovníka) se stal každodenním nástrojem 

sociálního pracovníka při jeho práci. Ke zvýšení kvality výkonu sociální práce na obci v Holešově 

přispěla také kontrola z KÚ ZK, která proběhla v létě 2016.  

Sociální pracovníci na obci jsou nedílnou součástí profesionálního výkonu v rámci 

interdisciplinární spolupráce nejen se sociálními službami, které jsou na území poskytovány, ale  
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také při spolupráci s městskou policií, úřadem práce nebo i s kolegy z odboru z úseku sociálně-

právní ochrany dětí (pomoc s hledáním bydlení rodinám s dětmi, práce s těhotnými ženami, pomoc 

a poradenství se psaním návrhů na svěření dětí do péče, zvýšení výživného, atd.).  

Sociální práce na obci probíhá s různými cílovými skupinami, s klienty jednorázovými či s klienty, 

kteří přichází dlouhodobě, pravidelně a je s nimi navázána intenzivní spolupráce. 

Každý kontakt, nebo-li intervence, je pracovníkem písemně zaznamenáván do el. formuláře 

zpracovaném v MS Excel, do dané tabulky je popsán průběh práce s klientem a vždy je intervence 

doplněna o daný cíl, k čemu intervence vedla, jaká byla její časová náročnost (přímá/nepřímá 

práce), počty intervencí, kontaktů. Následně je intervence vždy vložena do systému OK nouze. 

Každý sociální pracovník je vždy uveden jako klíčový pracovník v rámci vedení dokumentace. 

Sociální pracovníci také vedou pomocné tabulky, ze kterých vyplývá počet zrealizovaných 

intervencí za každý měsíc v průběhu roku.  

Pokud je u klientů vykonáno více intervencí a na základě zkušeností klíčových pracovníků je 

předpokládáno, že bude spolupráce probíhat déle, vytváří klíčový pracovník s klientem 

individuální plán. Pokud není s klientem po určitý čas pracováno a je již veden jako klient 

dlouhodobý, sociální pracovník zjišťuje a zároveň monitoruje jeho výskyt a situaci, proč 

nespolupracuje a snaží se ho motivovat k další práci. Pokud je nečinnost a nezájem klienta delší 

než 6 měsíců, bývá další vedení jeho spisu zvažováno k ukončení. 

U jednorázových klientů (nebo-li klientů s jednorázovou podporou) se individuální plány nevytváří 

a nesepisují. Vždy je kladen důraz na práci s motivací klienta, podporu jeho samostatnosti, 

aktivizaci a je s ním pracováno na základě individuálního přístupu. Sociální pracovník plánuje 

další práci s klientem dle jeho individuálních možností, zdrojů a potřeb. S pracovníky jiných 

institucí (ÚP, Městská policie, sociální pracovníci z nemocnic, sociálních služeb atd.) je 

spolupracováno dle individuálních potřeb klientů. S klientem je vždy při zahájení spolupráce 

podepisován formulář, jehož podpisem klient stvrzuje souhlas se spoluprací s institucemi 

ve prospěch řešení jeho situace.  
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2.3 Kompetence obcí s rozšířenou působností a krajů v kontextu sociální práce  

Pro lepší objasnění kompetencí ORP a krajů ve vztahu k sociální práci na obci je dále v textu této 

kapitoly uveden výňatek ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ze zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 § 92 zákona o sociálních službách Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) zajišťuje 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, 

b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje 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; přitom spolupracuje se 

zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, 

Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky, 

c) na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout 

osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich 

poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto 

skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna, 

d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti 

sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom 

spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem. 

 § 93 zákona o sociálních službách Krajský úřad 

a) zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností, příslušným podle místa hlášeného pobytu osob, poskytnutí sociálních 

služeb v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb 

z důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a osoby, 

kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním  
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ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních 

služeb, 

b) koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 

činností jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, 

c) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje 

a koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu 

začleňování osob. 

 § 93a zákona o sociálních službách 

(1) Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální 

pracovníci a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jako sociální pracovníci jsou 

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 úkolů 

podle § 92 písm. b) a d) a § 93 písm. c) vstupovat do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem 

vykonávat činnosti sociální práce. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat průkazem 

vydaným příslušným úřadem; náležitosti průkazu stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou v souvislosti s výkonem činností sociální práce povinni 

vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního 

systému práce a sociálních věcí. 

 § 94 zákona o sociálních službách Obec 

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

na svém území, 

c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování 

pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, 

d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 

poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální 

služby, 

e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám 

nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím 

sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích, 
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f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje 

kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území 

obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. 

 § 95 zákona o sociálních službách Kraj 

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

na svém území, 

c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování 

pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, 

d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, 

se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální 

služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; 

při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům 

uvedeným v registru podle § 85 odst. 5, 

e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců 

poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, 

f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb, 

g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb, 

h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle 

§ 94 písm. f). 

 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

 § 63 zákona o pomoci v hmotné nouzi povinnosti a oprávnění orgánů pomoci 

v hmotné nouzi, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a újezdních úřadů a jejich zaměstnanců 

 (3) Zaměstnanci obcí zařazení do pověřených obecních úřadů nebo obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností jako sociální pracovníci a zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce 

v újezdních úřadech jako sociální pracovníci jsou na základě souhlasu osoby v hmotné nouzi a  
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osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona 

vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce. 

Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat průkazem vydaným příslušným úřadem; 

náležitosti průkazu stanoví prováděcí právní předpis. 

 § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi 

(1) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou v souvislosti s poskytováním dávek povinni 

a) chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí 

a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis 

jinak, 

b) informovat každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení 

její situace a vést ji k vlastní odpovědnosti, 

c) respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či 

barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 

náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí 

na životě společnosti, 

d) vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné 

nouze nacházejí, 

e) spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází. 

(2) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi, kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci, jsou 

dále povinni v souvislosti s posuzováním stavu hmotné nouze příjemců příspěvku na živobytí 

a společně posuzovaných osob, které se nacházejí ve stavu hmotné nouze déle než tři kalendářní 

měsíce, s výjimkou nezaopatřených dětí, 

a) shromažďovat a analyzovat údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich 

situace, 

b) dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze, 

c) používat při řešení situace hmotné nouze osoby metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto 

osoby, 

d) vést nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze osob včetně 

zhodnocení při ukončení spolupráce s osobami v hmotné nouzi, 
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e) spolupracovat s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob 

v hmotné nouzi a umožňovat kontrolu použitých metod a postupů, 

f) spolupracovat při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, 

s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají. 

(3) Povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 platí obdobně pro zaměstnance obcí, kteří jsou 

zařazeni do pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jako 

sociální pracovníci, a zaměstnance státu, kteří jsou zařazeni k výkonu práce v újezdních 

úřadech jako sociální pracovníci, při řešení situace osob v hmotné nouzi, a to bez ohledu na 

dobu, po kterou se tyto osoby ve stavu hmotné nouze nacházejí; přitom tito zaměstnanci 

spolupracují s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce. Tito zaměstnanci jsou dále 

povinni v souvislosti s výkonem činností sociální práce vést Standardizovaný záznam 

sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních 

věcí. 

 § 65 

Orgány pomoci v hmotné nouzi, pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

a újezdní úřady jsou povinny 

a) zabezpečit, aby jejich zaměstnanci při řešení hmotné nouze osoby dodržovali povinnosti 

uvedené v § 64, 

b) bezplatně si vzájemně poskytovat informace potřebné k rozhodování ve věci hmotné 

nouze, 

c) využívat pro řešení hmotné nouze informační systém pomoci v hmotné nouzi. 

 

 § 65a 

Na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými 

v § 63 a 64, se pověřeným obcím a obcím s rozšířenou působností poskytuje příspěvek formou 

účelové dotace. Dotace ze státního rozpočtu je pověřeným obcím a obcím s rozšířenou působností 

poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost krajů je činností vykonávanou 

v přenesené působnosti. 
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3 Sociální pracovník na obci 

Podle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník vykonává sociální 

šetření, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální 

oblasti, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální 

rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb. 

Dle výše uvedeného zákona v § 110 jsou také uvedeny předpoklady k výkonu povolání sociálního 

pracovníka, mezi které patří plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná 

způsobilost. Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává 

registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 

praktický lékař pro děti a dorost a u zaměstnanců poskytovatel pracovně-lékařských služeb. 

Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je vyšší odborné vzdělání získané 

absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu 

v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, 

sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost; 

vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 

programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, 

sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního 

předpisu. 

Oba stávající sociální pracovníci vykonávající sociální práci na obci jsou hrazeni z dotace 

na výkon sociální práce. V době realizace projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ se tito 

pracovníci podíleli na výkonu sociální práce i s projektovými sociálními pracovníky.  

Pracovní náplně obou sociálních pracovníků na obci jsou následující: 

 Samostatné zajišťování plnění úkolů na úseku sociální práce a sociálních služeb v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněních pozdějších 

předpisů, zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Plnění úkolů dle ustanovení § 92 a § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Plnění úkolů dle ustanovení § 63, § 64 a § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních 

problémů, poskytuje sociální poradenství a zprostředkovává poskytnutí sociálních služeb a 

jiné odborné pomoci různým cílovým skupinám, zejména v rámci služeb sociální prevence 

(nebo služeb sociální péče). 

 Realizuje výkon terénní sociální práce s konkr. cílovými skupinami, zejména s osobami, 

které jsou ohroženy sociálním vyloučením, osobami bez přístřeší a drogově závislými. 

 V rámci výkonu sociální práce pomáhá klientům s hledáním bydlení, řeší jejich finanční 

situaci zejména ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek nemocenského 

a důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči 

a zprostředkování kontaktu s rodinou. 

 Spolupracuje zejména s Úřadem práce – krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště 

Holešov, s právníkem Města Holešov, dále pak se zařízeními pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, s vězeňskou službou ČR, probační a mediační službou ČR, Policií ČR, 

Městskou policií Holešov, Okresní správou sociálního zabezpečení, soudy, zdravotnickými 

zařízeními a nestátními subjekty, které poskytují sociální služby. 

 Vede evidenci a spisovou dokumentaci klientů, dbá na zákonnou ochranu osobních dat. 

 Zpracovává údaje klienta ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka. 

 Vyhodnocuje životní situace klientů a vytváří s nimi individuální plány. 

 Zpracovává podklady pro statistické hlášení. 

 Podřízen je vedoucí odboru.  

Jeden z pracovníků v rámci úvazku vykonává činnosti kurátora pro dospělé osoby, tj. zajišťuje péči 

o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí; jejichž 

způsob života může vést ke konfliktu se společností; nemají uspokojivě naplněny životně důležité 

potřeby a jsou osobami bez přístřeší; proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jim byl výkon trestu 

odnětí svobody podmíněně odložen; nacházejí se ve výkonu trestu nebo vazby; jsou ohroženi 

sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výkony nebo výkonu trestu 

a vazby. 

Předpokladem také je, že všichni sociální pracovníci splňují vzdělání podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky. 
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V rámci sociální práce se pracovníci zaměřují na oblasti prevence eskalace nepříznivých sociálních 

jevů, a to prostřednictvím terénní sociální práce, depistáže, monitoringu, komunitní sociální práce 

apod. 

 Terénní sociální práce – pracovníci pracují v přirozeném prostředí klientů stávajících 

i nových, které vyhledávají. Přirozeným prostředím je myšlena jejich domácnost, ulice, 

různá ukrytá místa ve městě i na jeho okraji, přístřešky, ubytovny a ostatní prostředí mimo 

kanceláře sociálních pracovníků.  

 Depistáž – sociální pracovníci vyhledávají klienty v jejich přirozeném prostředí, aktivně 

zjišťují jejich aktuální sociální i životní situaci a to jednak z vlastní iniciativy, ale 

i na základě doporučení a informací od jiných institucí (ÚP, Městská policie, sociální 

služby atd.) i na podnět občanů jako takových.  

 Monitoring – sociální pracovníci vykonávají pravidelně v rámci své náplně práce 

monitoring klientů v terénu, tzn. mmj. i to, že pokud s klientem nebudou delší čas 

v kontaktu, zajímají se o jeho situaci a zjišťují, proč již nevyhledal jejich pomoc, zjišťují 

důvod, proč nespolupracuje a případně ho motivují k další spolupráci. V každém případě je 

využíván individuální přístup.  

 Komunitní sociální práce – v případě např. práce s etnickými menšinami je kladen důraz 

na sílu a zdroje v komunitě jako takové, proto je také využívána metoda komunitní sociální 

práce s touto přirozeně vzniklou skupinou. 

3.1 Další vzdělávání a supervize 

Podle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je zaměstnavatel povinen zabezpečit 

sociálnímu pracovníkovi další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým 

si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Pokud pracovní poměr sociálního pracovníka u téhož 

zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok, činí rozsah dalšího vzdělávání jednu dvanáctinu částky 

rozsahu uvedeného ve větě první za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru. V případě 

nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání 

krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu. Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání 

se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době. 

K formám dalšího vzdělávání patří podle zákona tyto: 

- specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami 

navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, 

- účast v kurzech s akreditovaným programem, 

- odborné stáže, 

- účast na školicích akcích, 

- účast na konferencích. 
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Okruhy témat dalšího vzdělávání sociálních pracovníků na obci, která preferujeme 

a považujeme za potřebná, jsou následující: 

 Etika v sociální práci - Etika v profesionálním přístupu sociálních pracovníků; Etický 

kodex. 

 Komunikace - Komunikační dovednosti, Rozhovor a nácvik vedení rozhovoru, práce 

s motivací klienta. 

 Metody a techniky sociální práce - Speciální techniky sociální práce; Krizová intervence; 

Sociální šetření. 

 Multidisciplinární přístupy v sociální práci. 

 Poradenství a sociální terapie - Dluhové poradenství.  

 Legislativa v praxi sociální práce – aktuality a změny.  

 

Supervize sociálních pracovníků na obci probíhá s nasmlouvaným supervizorem, externím 

pracovníkem. Frekvence supervizí je alespoň 1x 2 měsíce, přičemž je vždy realizována skupinová 

forma supervize a dle potřeby mohou pracovníci vyžít individuální formu supervize. Je snahou 

dodržovat pravidlo dobrovolnosti supervize pro každého pracovníka, a to z důvodu efektivity 

a účelu této metody v praxi.  

3.2 Typové pozice projektu – terénní sociální pracovník a případový pracovník 

Jak již bylo v textu příručky uvedeno, v rámci projektu byly testovány dvě typové pozice 

sociálních pracovníků. I když výstupem projektu bylo, že se tyto pozice sociálních pracovníků na 

menší ORP spíše nevyužijí a je velmi obtížně v praxi striktně oddělit jejich role, dále v textu 

uvádíme stručné charakteristiky jejich pracovní náplní.  

Terénní sociální pracovník, jehož práce v terénu činila minim. 60% z celkového pracovního 

úvazku, se zaměřuje na osoby ohrožené sociálním vyloučením a výskytem sociálně patologických 

jevů v jejich přirozeném sociálním prostředí (v terénu), dále síťováním a spolupráci se sociálními 

pracovníky především z neziskových organizací a veřejných služeb. Sociální pracovník se dále 

zaměřuje na činnosti, jako je: zplnomocňování klientů, komunitní sociální práce, interdisciplinární 

spolupráce, multidisciplinární spolupráce s dalšími odborníky, plánování podpory podle 

individuálních potřeb a zdrojů klienta, spoluvytváření a koordinace preventivních aktivit, pořádání 

případových konferencí, depistáž a prezentace sociální práce v obci pro občany a širší veřejnost. 

Koordinátor sociální podpory - tzv. "případový pracovník", jehož práce v terénu činila 60% 

z celkového pracovního úvazku, vyhledává a navazuje kontakty s klienty v jejich přirozeném 

sociálním prostředí se zaměřením na klienty, kteří potřebují dlouhodobou péči, osoby se 

zdravotním postižením či duševním onemocněním a spolupracují s nimi a jejich blízkými, síťování  
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a spolupráce především se sociálními pracovníky OSPOD, ÚP ČR, poskytovatelé sociálních služeb 

a dalšími subjekty veřejné a státní správy a veřejnými službami. Sociální pracovník se dále 

zaměřuje na činnosti, jako je: zplnomocňování klientů, komunitní sociální práce, interdisciplinární 

spolupráce, multidisciplinární spolupráce s dalšími odborníky, plánování podpory podle 

individuálních potřeb a zdrojů klienta, spoluvytváření a koordinace preventivních aktivit, pořádání 

případových konferencí, depistáž a prezentace sociální práce v obci pro občany a širší veřejnost. 

 

3.3 Personální zajištění úseku sociální práce a sociálních služeb  

Personální zajištění sociální práce s dospělými po realizaci projektu k 01.02.2019 je následující: 

 Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí úseku sociální práce a sociálních 

služeb – Mgr. Michaela Vaško 

 Sociální pracovnice, sociální kurátorka – Mgr. Kamila Kolářová 

 Terénní sociální pracovník – Bc. Tomáš Jandal, DiS. 

 Romská poradkyně, veřejné opatrovnictví, zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, 

komunitní plánování – Mgr. et Bc. Irena Seifertová 
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4 Klienti a cílová skupina sociální práce na obci 

Klientem je v sociální práci myšlena osoba, která přichází se žádostí o pomoc a je na něj zaměřena 

pomoc prostřednictvím sociální práce a intervence sociálního pracovníka. Tento klient přichází 

na doporučení jiné instituce, rady někoho dalšího, nebo na základě vlastního zájmu a potřeby 

o pomoc. Klientovi je poskytována pomoc různými způsoby a prostřednictvím metod sociální 

práce  - od základního poradenství až po další jiné formy pomoci a podpory. Sociální pracovník 

doprovází klienta jeho problémem v jeho různých fázích.  

Historicky je termín „klient“ používán k popisu velice široké kategorie lidí, se kterými je sociální 

pracovník v interakci, a se kterými pracuje. Záměrně jsou v této souvislosti uváděny dva pojmy: 

„interagovat“ a „pracovat“, protože ne každá interakce musí nutně přerůst v „práci“ s klientem. 

Vyvstává tedy rozdíl mezi člověkem, který se se sociálním pracovníkem pouze kontaktuje, a tím, 

se kterým se už „pracuje“. Člověk, který přijde do organizace poskytující služby sociální práce 

pro pomoc, je žadatel (applicant), a teprve po dosažení vzájemného souhlasu (agreement) 

s pracovníkem o cílech, kterých je potřeba dosáhnout, se žadatel stává uživatelem služeb sociální 

práce. Sociální práce však už pracuje i s žadatelem.
1
 

V praxi sociální práce na obci rozlišujeme 2 typy klientů, a to jednorázové a dlouhodobé klienty. 

V případě klientů s jednorázovou podporou hovoříme o takových klientech, u kterých byl 

realizován jeden nebo více kontaktů, u těchto klientů se nezakládá spis a nevytváří se individuální 

plán práce. Jedná se víceméně o krátkodobou spolupráci, záznam je vždy vytvořen a je součástí 

elektronického spisu. U klientů s dlouhodobou podporou, nebo-li dlouhodobých klientů, se 

zpravidla jedná o delší spolupráci. Vykonané intervence směřují k naplnění individuálního plánu, 

který je s klientem vypracován a postupně je na cílech pracováno. U těchto klientů se zakládá spis, 

a to jak fyzický, tak i elektronický. 

Obecně by se dalo říci, že se v případě klientů jedná o osoby starší 18 let, jednotlivce (např. se 

závislosti, osoby bez přístřeší, ohrožené sociálním vyloučením, seniory, osoby pečující, osoby 

propuštěné z výkonu trestu, ……) i rodiny, děti opouštějící ústavní výchovu a ostatní.  

Pomoc je klientům nabízena v těchto oblastech (použito z informativního letáku, který máme 

zpracován pro klienty): 

o Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci? 

o Jste dlouhodobě nezaměstnaní a máte problémy s financemi? 

o Jste zadlužení? 

 

                                                           
1 Smutek, Martin. Model řešení problému v sociální práci- systémový pohled. Hradec Králové: Gaudeamus, Katedra sociální práce 

a sociální politiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2006.  
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o Jste ohroženi sociálním vyloučením v důsledku stáří, zdravotního znevýhodnění či 

jiné sociální příčiny? 

o Jste ohroženi rizikovým způsobem života? (závislost na alkoholu, automatech, 

drogách) 

o Ztratili jste střechu nad hlavou nebo máte neadekvátní bydlení? 

o Neorientujete se v sociálních dávkách a potřebujete poradit? 

Klientům jsou nabízeny např. tyto možnosti pomoci: 

o Základní sociální poradenství v rámci vyřizování běžných záležitostí. 

o Pomoc při udržení stávajícího bydlení, pomoc s hledáním náhradního bydlení apod. 

o Podporu při správném hospodaření s financemi. 

o Pomoc při řešení dluhů a exekucí, spolupráce při domluvě splátkových kalendářů. 

o Poskytnutí informací o sociálních dávkách, pomoc při řešení situace hmotné nouze. 

o Oslovování potencionálních zaměstnavatelů. 

o Pomoc při vyplňování formulářů, při sepisování životopisu. 

o Pomoc při komunikaci a jednání na úřadech, doprovod při jednání na úřadech. 

o Pomoc při vyplnění žádostí o dávky. 

o Poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby. 

Zásady poskytování pomoci a podpory klientům: 

o dobrovolnost, 

o diskrétnost, 

o respekt, 

o podpora samostatnosti, 

o mlčenlivost, 

o individuální přístup. 
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5 Metody a techniky sociální práce na obci 

V praxi sociální práce na obci je možno využít řadu technik a metod sociální práce stejně jako 

v jiných institucích a u různých cílových skupin. Do textu této příručky byly vybrány metody, 

které často používáme, a které považujeme za vhodné zmínit a stručně popsat. 

Pojem „metoda“ označuje souhrn postupů, kterým dáváme odpověď na otázku, jak postupovat 

v konkr. sociální práci s klientem. Jedná se o určitou nejvšeobecnější posloupnost, ze které sociální 

pracovník vybírá a aplikuje postupy na konkr. podmínky sociální práce s klientem, skupinou, nebo 

komunitou, či institucí k dosažení cíle.  

Prostřednictvím metod se sociální pracovník snaží určitým způsobem dosáhnout předem 

stanoveného cíle prostřednictvím plánování, vědomé činnosti v sociální práci.  

 

5.1 Klasifikace metod v sociální práci
2
  

Metody v sociální práci můžeme členit na různé kategorie.  

Metody sociální práce zaměřené na objekt  

- SP s jednotlivcem (případová sociální práce, individuální sociální práce)  

- SP se skupinou  

- SP s komunitou  

Metody sociální práce zaměřené na získávání informací  

- základní metodou je rozhovor  

- dále např. dotazník, standardizované testy, analýza dokumentů  

Demografické hledisko  

- sociální práce s dětmi, s mládeží, s dospělou populací, s občany vyššího věku  

Statusové hledisko  

- sociální práce s nezaměstnanými, s bezdomovci, se společensky nepřizpůsobivými, 

s migranty, s etnickými minoritami  

Podle místa výkonu  

- sociální práce terénní, komunitní, ambulantní 

                                                           
2
 Smutek, Martin. Model řešení problému v sociální práci- systémový pohled. Hradec Králové: Gaudeamus, Katedra sociální práce 

a sociální politiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2006. 
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5.2 Volba metody sociální práce  

• metoda by měla být dána problémem, nikoliv požadavkem, aby problém vyhovoval 

metodě;  

• mnohé metody a postupy mohou být v praxi vzájemně kombinovány;  

• pokud sociální pracovníci znají různé metody, dokážou se lépe orientovat v problémech 

klienta;  

• o volbě metody rozhoduje převážně sociální pracovník; 

• každý klient vyžaduje neopakovatelný přístup a postup;  

• základním předpokladem pro výběr metod je jejich poznání, a proto jsou také kladeny 

na činnosti sociálního pracovníka vysoké nároky.
3
  

 

5.3 Individuální sociální práce – případová práce 

Pod pojmem případová práce se myslí práce s jednotlivcem. Nastavení klienta na pracovníka popř. 

na organizaci je určeno klientovými potřebami.
4
  

Postup při plánování práce s klientem je následující (Rose, Moore, 1995): 

• identifikace vhodného klienta, 

• určení klientových potřeb, 

• naplánování služeb nebo kroků sociální práce, 

• napojení klienta na adekvátní zdroje, 

• monitorování případu. 

Individuální práce s klientem má 2 fáze: sociálně diagnostickou a sociálně terapeutickou.  

Je nezbytné, aby byl případový sociální pracovník napojen na další odborníky, na pracoviště 

nabízející služby pro určitý typ klientů nebo problémů, ať jde o profesionální, nebo svépomocné 

organizace. Zprostředkování potřebné služby a pomoci je jedním z nejvýznamnějších úkolů 

případové práce. Úkolem případového pracovníka je zabývat se komplikovanými problémy klienta 

v celé jejich šíři.  

Případová práce vychází z předpokladu, že cena jedince je nadřazena všemu ostatnímu. Je tedy 

postavena výše než zájmy institucí nebo jakékoli hmotné hodnoty. Proto si jedinec zaslouží péči, 

ale také úctu, důstojnost a příležitost vyjadřovat svou individualitu.  

 

                                                           
3 Levická, Jana. Metódy sociálnej práce. Trnava: VeV, 2002.  
4 Navrátil, Pavel. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2002. 
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5.4 Terénní sociální práce 

Sociální práce na obci je poskytována jednak ambulantně, a to přímo návštěvou klientů 

v pracovnách sociálních pracovníků v prostorách úřadu, ale i v terénu, v domácnostech klientů 

a v jejich přirozeném prostředí. Terénní sociální práce je velmi významnou činností v praxi 

sociální práce u nás na úřadě a je jí věnována významná část fondu pracovní doby sociálních 

pracovníků. 

Cíle terénní sociální práce jsou následující: 

• prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování,  

• začleňování do společnosti, 

• prevence sociálně rizikových jevů,  

• mírnění negativních dopadů a rizik plynoucích ze životních situací klientů,  

• prevence dopadu těchto jevů na společnost, 

• zmírňování nerovností a nerovného přístupu k pomoci,  

• podpora a pomoc klientům k získání popř. znovunabytí sociálních kompetencí, 

• předávání a poskytování informací. 

 

Cílové skupiny terénní sociální práce: 

• jsou velmi různorodé, zaměřené na různé skupiny osob, 

Terénní sociální práce je významným nástrojem, který může předcházet sociálnímu vyloučení 

nejen u jednotlivců, ale také u rodin či celých sociálních skupin. Přičemž terénní sociální 

pracovník přichází za klientem do jeho přirozeného prostředí, do domácnosti, domů, na ulici 

a zjišťuje okolnosti jejich problémů u nich doma, ve škole, na úřadě, v zaměstnání, věnuje 

klientovi podstatně více času než pracovníci, kteří nerealizují terénní práci.  

Výhodou terénní práce je i přístup ke klientům, kteří nejsou motivováni ke změně ve své rodině a 

ve svém okolí. Pracovníci mohou vyhledávat klienty, kteří by z mnoha důvodů nekontaktovali 

sociální pracovníky sami (např. ohledně hledání bydlení, nezaměstnanosti) 

Výhody terénní sociální práce 

• Práce není zaměřená pouze na jednotlivce, ale také na celou skupinu – rodinu či komunitu.  

• Práce a kontakt s klienty se odehrávají v jejich přirozeném prostředí, což umožňuje snazší 

navázání důvěry mezi klientem a pracovníkem.  

• Větší množství času, který může pracovník při výkonu práce danému typu klienta věnovat.  

• Za dveřmi nečekají pracovníka další klienti, proto je pro něj snazší zorganizovat si čas lépe 

a věnovat se dostatečně klientovi a jeho problémům.  
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• Méně formální kontext - není nutné striktně používat různé formální náležitosti. Klient 

i pracovník mají více prostoru se vzájemně poznat a najít si k sobě cestu.  

• V rámci terénní práce je možné klienty, kteří by jiné instituce jinak nikdy nenavštívili, 

kontaktovat. Dochází také k lepší účinnosti a vyšší efektivitě řešení určitých typů 

problémů.  

• Klient je pro sociální pracovníky lépe dostupný a spolupráce je tím pádem intenzívnější.  

• Práce v domácím prostředí klienta je pro klienta mnohdy pocitem bezpečí.  

 

Nevýhody terénní sociální práce  
 

• Při práci v terénu hrozí pracovníkům vyšší riziko syndromu vyhoření. 

• K rizikům dané sociální práce patří také neochota spolupráce ze strany klienta. 

• Mnohdy je problém udržet dostatečné hranice mezi pomáhajícím pracovníkem a klientem, 

který se může na něm stát závislým. 

• Práci může znesnadnit neprovázanost spolupráce s dalšími institucemi, se kterými může 

být špatná komunikace.  

• Obtíže s řešením problémů přímo na místě, kdy je např. nutné použít počítač, tiskárnu, 

případně internet. 

• Snížená motivace sociálního pracovníka pro práci v terénu v důsledku špatného počasí, 

nepohodlí, zdravotního stavu apod.  

• Hrozbou bývají také složité pracovní podmínky, které jsou stěží odstranitelné. Jedná se 

o rušivé vlivy, které se objevují přímo v prostředí konkrétního klienta, rodiny. 

 

5.5 Kazuistika 

V praxi sociálního pracovníka je rovněž aplikovatelná metoda kazuistiky. I když se jedná o metodu 

dobrovolně využívanou, je velmi významná. Kazuistika nebo také případová studie patří mezi 

výzkumné metody a zabývá se popisem jednotlivých případů, např. vznikem sociálních problémů 

a průběhu sociální práce s určitým klientem, popř. skupinou, rodinou či komunitou.  Jako 

kazuistiku označujeme intenzivní a detailní popis konkr. jednotlivce a jeho případu, který je 

založený na pozorování, rozhovorech a záznamech z práce s tímto jedincem. 

Kazuistika může sloužit jako pomoc a srovnání pro podobné případy. Jedná se o způsob práce 

s jednotlivým případem, kdy si přehledně (podle daného schématu) uspořádáme všechna fakta, 

která jsou nám o případu klienta známa, a následně je analyzujeme.  

Díky metodě případových studií lze zjistit některé souvislosti, které nejsou na první pohled zjevné, 

a to nám umožňuje pochopit celý případ do hloubky. Následně je pak zvolen adekvátní přístup 

k řešení celého případu.  
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Návrh osnovy kazuistiky 

1) Uvedení případu, krátká charakteristika současných obtíží (pravidlo anonymity, pouze věk 

a pohlaví, zkratka iniciály vymyšleného jména případně smyšlené jméno). 

2) Anamnéza:  

 rodinná (např. rodiče: vzdělání, přibližný věk, stav, případné problémy, sourozenci: počet, 

pohlaví, věk, další důležité údaje podle okolností); 

 osobní anamnéza klienta / rodiny / skupiny…… (např. průběh těhotenství a porodu, 

psychomotorický vývoj, řeč, případné úrazy, nemoci, školní vývoj: jesle, MŠ, nástup 

do školy: zralost, odklad, adaptace na školní zařízení, prospěch, problémy); 

 zdravotní, školní, pracovní, sociální, aj.  

3) Současný stav a situace. 

4) Popis situace, popis problému. 

5) Analýza případu (předpokládané či doložené příčiny problémů, souvislosti mezi zjištěnými 

daty, interpretace dat). 

6) Návrh intervence, prognóza vývoje (popis již provedených intervencí a kroků v dané 

organizaci, či jiné službě, s jinými odborníky, apod.; návrh možných řešení situace). 

5.6 Případové konference  

Jedná se o plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří 

pro klienta představují, nebo mohou představovat podpůrnou síť a mohou participovat na řešení 

jeho nepříznivé sociální situace. 

Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace klienta a dalších možných zdrojů, hledání 

optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k návrhu řešení. V rámci praxe 

sociální práce na obci mohou být na případovou konferenci mimo klienta a jeho rodiny pozváni 

také pracovníci z úřadu práce, sociálních služeb, tepelného hospodářství, případně i městská 

policie a ostatní pracovníci. V každém případě je zachován princip dobrovolné účasti.  

Přínosem případové konference je možnost rychle reagovat na vzniklou situaci klienta nebo 

rodiny, vyhodnotit a posoudit situaci klienta s cílem nalézt optimální řešení. Dále jsou vytvářeny 

osobní kontakty a podpůrná síť pro klienta, klient i jeho rodina jsou aktivizováni a je k dispozici 

nástroj k naplánování cílů a kroků další práce s klientem. Výstupem případové konference bývá 

písemný zápis, ze kterého jsou zřejmé úkoly pro všechny zúčastněné strany (nejen tedy  
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pro klienta). Hlavní myšlenkou této metody je spoluúčast všech na řešení situace klienta 

a rozdělení úkolů.
5
  

V rámci praxe sociální práce na obci se snažíme dodržovat následující pravidla: 

- Případová konference je realizována za účasti klienta a se souhlasem klienta. 

- Jsou pozvaní odborníci, kteří se podílejí na řešení nepříznivé sociální situace klienta. 

- Naplánování jednotlivých kroků a úkolů ke splnění vytyčeného cíle (popř. cílů) klienta. 

- Možnosti pomoci a spoluúčasti na plnění cílů od různých odborníků. 

- Předávání informací vedoucí ke zlepšení nepříznivé sociální situace klienta. 

- Vše v zájmu klienta. 

- Písemný záznam. Úkoly jsou srozumitelné pro klienta i zúčastněné odborníky.   

- „Každý zúčastněný se zapojí“.  

- Pořádané dle potřeby 

5.7 Depistáž 

Depistáž je „základním nástrojem sociální práce pro vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců 

či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou sociální událostí v jejich sociálním 

prostředí“. Depistážní činnost v terénní sociální práci se zaměřuje na vyhledávání osob, u kterých 

je zvýšené riziko manifestace sociálního selhání (jako je např. kriminalita, prostituce, drogová 

závislost, násilí apod.), nebo u kterých již k určitému sociálnímu selhání došlo. Hovoříme-li 

v tomto kontextu o povaze preventivních programů, jedná se o aktivity v rámci tzv. sekundární 

a terciární prevence. Poslední jmenované opatření cílí na osoby, které nějaký druh sociálního 

propadu či patologie zažívají na vlastní kůži.
6
 

Způsob vyhledávání potenciálních klientů se liší podle cílové skupiny a sociální situace. Jinak 

probíhá depistáž v rámci streetworku se sídlištní mládeží, a jinak v rámci sanace rodiny v sociálně 

vyloučených lokalitách. U některých organizací je práce v terénu jen jakýmsi nástrojem, jak zjistit 

potřeby ohrožených lidí a zájemce o intenzivnější spolupráci pak přesměrují na ambulantní formu 

služby. Jinde fungují obě formy paralelně a poradenství je klientovi poskytováno přímo na ulici 

nebo v domácnosti, aniž by na tuto spolupráci musely navazovat konzultace v kanceláři sociálního 

pracovníka.
7
 

Zjednodušeně řečeno, depistáží se myslí vědomé a cílené vyhledávání osob a potenciálních 

klientů, kteří potřebují pomoci, neví, na koho se obrátit. Jedná se o vyhledávání těchto jedinců  

                                                           
5 https://www.mpsv.cz/files/clanky/13087/manual.pdf, s. 9-10 
6 https://www.mpsv.cz/files/clanky/32447/Sesit_socialni_prace_c._3.pdf , s. 15 
 
7 https://www.mpsv.cz/files/clanky/32447/Sesit_socialni_prace_c._3.pdf, s. 15-16 

 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/13087/manual.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/32447/Sesit_socialni_prace_c._3.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/32447/Sesit_socialni_prace_c._3.pdf
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a nabízení pomoci. Tyto osoby jsou často bez motivace a samy by bez nabídnuté pomoci 

nenavštívili a svou situaci řešili sporadicky. 

V praxi je mylně zaměňována metoda depistáže se sociálním šetřením. Depistáž je pouze 

vyhledání (potencionálních – nových i stávajících) klientů, přičemž sociální šetření probíhá již 

po vyhledání klienta. Sociální šetření může na depistáž přímo navazovat, může jich proběhnout 

v rámci řešení situace klienta i více. 

V praxi sociální práce v ORP Holešov jsou depistáže prováděny alespoň 1x 2 týdny, dle potřeby 

i ročního období (v zimě jsou depistáže častější). 

Prakticky depistáž probíhá tak, že se sociální pracovníci vydají do známých lokalit, o kterých ví, 

že se tam osoby ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené osoby nebo osoby 

bez přístřeší vyskytují. V případě nalezení osoby, se kterou dříve ještě nebyl navázán kontakt, 

se sociální pracovníci osobě představí, nabídnou spolupráci a sdělí, v čem tato spolupráce spočívá. 

V případě vyhledání osoby, se kterou byl již dříve navázán kontakt, ale spolupráce netrvá, 

se pracovníci znovu angažovaně snaží danou osobu motivovat ke zlepšení její životní situace 

a nabízí opětovně pomoc a spolupráci. 

Depistáž bývá buď zaměřená na konkrétní klienty, se kterými již v minulosti byla navázána 

spolupráce, ale tato spolupráce už netrvá. Tito klienti jsou vyhledáváni, znovu je jim nabídnuta 

spolupráce a prezentovány možnosti zlepšení jejich životní situace. Depistáž bývá také všeobecná 

– sociální pracovníci vyhledávají nové potencionální klienty. Pokud se jedná o rodiny s dětmi, jsou 

tito klienti odkázáni na sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Samotná depistáž vychází jak z iniciativy sociálních pracovníků, tak z podnětů od okolí. Jedná 

se zejména o podněty podané Městskou policií Holešov, pracovníků ÚP a širokou veřejností, 

Sociální kurátor provádí depistáž zejména na podnět probační a mediační služby. 

Sociální pracovníci MěÚ Holešov vykonávají depistážní činnost v rámci své pracovní náplně. 

S jinými organizacemi spolupracují až tehdy, podaří-li se jim navázat kontakt s novým klientem, 

kterému nabízejí různé možnosti řešení jeho nepříznivé životní situace. U vyhledávání již známých 

klientů, kteří mohou být agresivní a mohou být pro sociální pracovníky nebezpeční, je možnost 

využít doprovodu Městské policie Holešov.  

 

5.8 Sociální šetření 

Jednou z častých metod sociální práce na obci je realizace sociálního šetření. Jedná se o metodu 

práce, kterou mohou prakticky vykonávat pouze sociální pracovníci splňující kvalifikaci dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
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Význam slova „sociální šetření“ znamená zjišťování údajů, potřeb, zdrojů. Rozpoznávání 

a mapování sociálních problémů, potřeb a zdrojů jednotlivců, skupin a komunit a jejich 

vzájemných souvislostí. 

Sociální šetření je metoda, kterou můžeme získávat informace např. o zájemci o SSL, předávat 

informace o naší službě, poskytovat sociální poradenství a informace vyhodnocovat. Sociální 

šetření je jedním z nástrojů pro ověření skutečnosti, zda zájemce o službu spadá do okruhu osob, 

pro které je daná osoba určena. Sociální šetřená se ale netýká jen sociálních služeb, ale i městských 

úřadů, sociálních odborů, sociálních pracovníků pracujících s dospělými i pracovníků orgánu 

SPOD. Cílem sociálního šetření je vždy mapování situace klienta, získávání informací, jeho 

potřeb. Následná práce s klientem již není šetření, ale výkon sociální práce prostřednictvím dalších 

metod. 

Sociálním šetřením je zjišťováno, v jakých podmínkách klient žije – kategorie bytu, velikost bytu, 

kolik lidí žije v bytě, jaké jsou hygienické návyky, zdravotní stav, psychický stav (komunikace 

klienta, orientace), soběstačnost, vzdělání, kontakty s příbuznými aj. 

Sociální šetření realizuje sociální pracovník. Provádí se u klientů v rodinách, ve škole, u klientů, 

kteří pobírají sociální dávku, u sociálně slabých rodin, před a po rozvodu, při pěstounské péči, 

adopci, při žádosti o umístění do pobytových sociálních služeb a dalších.   

 Sociální práce a šetření může předejít a zabránit: 

• zanedbávání a týrání, 

• špatným hygienickým podmínkám, podvýživě, chudobě, 

• delikvenci mladistvých, 

• osamělosti. 

Při sociálním šetření v domácnosti má sociální pracovník prostor pro výkon vlastní sociální práce, 

pro poskytnutí základního sociálního poradenství, má možnost zjistit prvotní informace 

o klientovi, které mohou dobře posloužit jako stavební kámen individuálního plánování a může 

tyto informace zprostředkovat celému týmu a zejména klíčovému pracovníkovi. 

Šetření v domácnosti může přinést mnohé poznatky o klientovi: v jakém prostředí žije, co má rád, 

co mu vyhovuje, jaké má zvyklosti, kdo a jak o něj pečuje, sociální pracovnice rozhovorem 

a pozorováním vytvoří komplexní obraz klienta. Zároveň zjišťuje potřeby klienta v kontextu jeho 

přirozeného prostředí a vyhodnocuje jejich možné naplňování v kontextu další práce s klientem. 
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Místo, kde dochází k sociálnímu šetření 

- nejčastěji „přirozené prostředí klienta“, 

- LDN, nemocnice, psychiatrické nemocnice, hospic, sociální služba aj.  

Základní metody, které jsou při sociálním šetření využívány, je rozhovor a pozorování.  

Je nutné rozlišovat mezi šetřením v obecném slova smyslu, které slouží v průběhu správního řízení 

k ověření skutečností uvedených žadatelem o dávku, v žádosti a jde v podstatě o provedení důkazu 

ohledáním, a mezi sociálním šetřením, nebo lze také říct návštěvou sociálního pracovníka v bytě 

klienta.  

Provádění sociálního šetření je pro sociální práci s klientem podstatné, a to jak ve fázi podání 

žádosti o dávku, tak také ve fázi dalšího pobírání dávky, zejména jde-li o dlouhodobější setrvávání 

klienta v hmotné nouzi. Vedle prostého ověřování údajů uvedených v žádosti by mělo sociální 

šetření být prospěšné především k získání informací potřebných pro sociální práci.
8
  

Je velmi důležitá forma návštěvy sociálního pracovníka v bytě klienta a proto by tato návštěva 

měla mít svá pravidla. Měla by přispět ke zvýšení vzájemné důvěry mezi sociálním pracovníkem 

a klientem a sloužit k utvoření pozitivního vztahu i s ostatními členy rodiny. Očekává se, že 

sociální šetření prováděná formou návštěv v bytě klientů, budou společně se sociální prací 

prováděnou na sociálních odborech přínosem pro celkovou pozitivní práci s klientem, která si 

klade za cíl zamezování dlouhodobého setrvávání klientů v systému pomoci v hmotné nouzi 

(MPSV, 2009). 

 

Obrázek 2: Proces sociální šetření 

                                                           
8 Chloupková, Soňa. Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4678-4. 
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5.9 Individuální plánování a individuální plán 

Pojmy individuální plán a individuální plánování vychází z praxe sociálních služeb, kdy se jedná 

o povinný proces, jehož výstup je plán práce s klientem sociální práce. Přičemž je toto i součástí 

standardů kvality sociálních služeb č. 5.  

Individuální plánování je jeden z nevýznamnějších nástrojů zajištění kvality poskytovaných 

služeb. Je to proces, ve kterém uživatel a poskytovatel hledají cíle, které bude uživatel 

ve spolupráci s poskytovatelem dosahovat. Tento společný cíl je popis toho, jak bude vypadat 

změna nepříznivé situace, v níž se uživatel nachází. V závislosti na dohodnutém cíli je 

pak naplánován postup, jak bude tohoto cíle dosaženo.
9
 

Individuální plán je písemný dokument, ve kterém se zaznamenává dohodnutý průběh práce, který 

směřuje k dosažení osobních cílů klienta. V individuálním plánu každého klienta jsou 

zaznamenávány a zohledněny jeho potřeby a přání, způsob realizace pomoci. Plán sestavuje 

s klientem jeho klíčový pracovník. Individuální plánování probíhá formou rozhovoru a jeho 

účelem je zjistit, co klient potřebuje, co si přeje. Individuální plán je vždy klientovi šitý na míru a 

vychází z jeho potřeb.  

Základem individuálního plánování je uvědomit si, kde stojíme my, jaký je náš úkol a jaké máme 

hranice, také co chceme, co můžeme a smíme či umíme, a kdo stojí proti nám. V prvním případě 

máme proti sobě rovnocenného partnera - klienta, kterému nemůžeme vnucovat naše představy 

o tom, jak by měl vypadat jeho život a co by měl po nás chtít nebo jak by se měl chovat. Celé 

individuální plánování je o způsobu vedení rozhovoru.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 HAUKE, Marcela. Pečovatelská služba a individuální plánování: praktický průvodce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-

3849-9. 
10 HAUKE, Marcela. Pečovatelská služba a individuální plánování: praktický průvodce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-

3849-9. 
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Obrázek 3: Cyklus individuálního plánování
11

  

 

5.10 Zplnomocňování klienta - empowerment v praxi sociálního pracovníka 

na obci  

Následující kapitolka byla do textu příručky zapracována z důvodu velkého významu a uvědomění 

si významu problematiky zplnomocňování klientů v praxi sociální práce. Rovněž v praxi sociální 

práce na obci je problematika závislosti klientů na pracovnících velmi často otevírána a 

diskutována. Proto dané téma dále vysvětlujeme z pohledu odborné literatury.  

Brazilský pedagog a filozof Paulo Freire říká, že prostý člověk byl od počátku utlačován 

a omezován vládnoucími třídami. Jako cestu z tohoto útlaku vidí právě zmocnění lidí tak, aby 

uměli přijmout vlastní odpovědnost (Freire in Matoušek, 2012)
12

. Pojem "zplnomocňování" však 

pochází původně z právnické terminologie. V této profesní oblasti uděluje klient plnou moc svému 

právnímu zástupci za účelem zastupování v určité věci, zplnomocňuje jej k určitému úkonu, 

k tomu, aby jednal samostatně.
13

  

                                                           
11 JOHNOVÁ, Milena. Příloha časopisu Residenční péče. Plánování zaměřené na člověka a transformace ústavní péče. Marcom. 

2006. 
 
12 MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0211-0. 
13 ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní 

texty. ISBN 80-86429-9. 
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V oblasti sociální práce je to právě naopak. Je zplnomocňován klient pracovníkem, a to v tom, co 

je správné, co klient umí a čeho si cení. Procesem zplnomocnění klient pociťuje, že sociální 

pracovník věří v jeho schopnosti a dovednosti a spoléhá na ně.
14

 Matoušek (2012) ve své knize  

Základy sociální práce popisuje zplnomocňování neboli zmocňování klienta jako alternativu 

k uschopnění. K uschopnění udává, že se jedná o princip, který zamezuje vzniku závislosti klienta 

na sociálním pracovníku. Jedná se tedy o koncept individualistický, ve kterém sociální pracovník 

musí klienta naučit takovým dovednostem, aby byl schopen sám zvládnout podmínky, ve kterých 

žije. Naproti tomu zmocnění podle něj znamená, že sociální pracovník klientovi pomůže získat 

větší kontrolu a vládu nad svým vlastním životem. V publikaci Slovník sociální práce Matoušek 

(2008) popisuje význam zmocňování jako: "Cíl některých postupů sociální práce spočívající 

ve zvýšení klientovy či skupinové schopnosti prosazovat vlastní oprávněné zájmy, resp. vymanit 

se z podřízeného, utlačeného postavení. Termín se používá ve dvou překrývajících se významech. 

Jednak v perspektivě psychologizující, kde se jím míní posilování sebevědomí, posilování 

schopnosti vyjednávat, asertivně prosazovat osobní či úzce skupinové zájmy; jednak v perspektivě 

sociální, kde jde o prosazování zájmů velkých skupin koordinovanými kolektivními akcemi".
15

 

Úlehla (2005) ve své publikaci Umění pomáhat se k problematice zplnomocnění klienta vyjadřuje 

velmi jasně. Podle něj sociální pracovník klientovi ukazuje, jak zabraňovat jeho špatným návykům 

pomocí posílení a rozvojem dobrého a správného chování. Jde tedy o to, co nejvíce omezit to, co 

se klientovi nedaří a posilnit to, co se mu daří. Zplnomocnění vychází z toho, že klient potřebuje 

zažít pocit úspěchu, toho, že danou nepříznivou situaci zvládne vyřešit sám, potřebuje mít pocit, že 

má nad svým životem kontrolu. Proto je velmi důležité, aby byl klient aktivní při stanovování cílů 

a hledání řešení společně se sociálním pracovníkem. 

Aby mohl sociální pracovník klienta zplnomocnit, potřebuje k tomu několik předpokladů. Jedna 

z nejdůležitějších věcí je přesvědčení sociálního pracovníka, že klient spolupracovat chce. Z toho 

také vyplývá to, že musí věřit tomu, že klient má schopnost rozpoznat, co je pro něj správné. Dále 

je také zapotřebí předpoklad, že klient je schopný své problémy řešit a v minulosti tak již činil. 

Další důležitý předpoklad je ten, že cíle určuje a specifikuje zásadně klient, protože právě on je 

odborník na svůj život a na své problémy.
16

  

Pravým opakem zplnomocnění klienta je taková situace, kdy sociální pracovník místo klientova 

řešení začne prosazovat své vlastní řešení. Může se stát, že sociální pracovník a klient budou 

na jeden problém mít dvě pravdy, každý tu svou. Není však nic horšího, než když se klient se 

sociálním pracovníkem dostanou do sporu. V situaci, kdy má sociální pracovník jiný pohled  

                                                           
14

 ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní 

texty. ISBN 80-86429-9. 
15 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd.2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0. 
16 ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní 

texty. ISBN 80-86429-9. 
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na klientův problém a vytvořil si na něj své vlastní řešení, může dojít k tomu, že bude klienta 

manipulovat.
17

 Vztah klienta a sociálního pracovníka je ovšem jeden ze základních podmínek 

fungující sociální práce. Pružinská a Gabura (1995) tvrdí, že vztah těchto dvou jedinců vzniká  

už tehdy, když se poprvé potkají a navážou kontakt.
18

 Úlehla (2005) popisuje, že prvotní kontakt je 

velmi důležitý. Sociální pracovník vytváří pro klienta bezpečný prostor a důvěrnou atmosféru. 

Dále pak zjišťuje, jakou má klient motivaci k řešení svého problému. Dalším bodem je 

vyjednávání, během kterého dochází ke zlepšení vztahu, rozvíjí se důvěra a začíná společné 

plánování práce. V tomto bodě jsou také stanovena práva a povinnosti obou zúčastněných a je 

sepsán plán kroků k dosažení stanovených cílů. V průběhu spolupráce sociální pracovník 

podporuje klientovu samostatnost a pomáhá mu při dosažení cílů. V poslední fázi spolupráce 

probíhá evaluace neboli hodnocení proběhnuté spolupráce. 

Žádný sociální pracovník však není neomylný a může se v procesu vytváření vztahu s klientem 

dopustit několika chyb. Novosad (2000) vytvořil seznam několika nejčastějších. Jedná se 

o dogmatismus a dirigování, kdy sociální pracovník ví nejlíp, co je pro klienta nejlepší a jde mu 

o to vnutit tyto své názory klientovi. Další chybou je blesková diagnóza. Ta znamená to, že se 

sociální pracovník již s podobným problémem setkal dříve a má tendence klienta nenechat 

domluvit až do konce a již po pár minutách klientova povídání si vytváří závěry. Třetí chybou je 

bagatelizace, tedy neučinění z problému důležitou věc. Na druhou stranu může dojít 

i ke zbytečnému zveličování problému nebo tomu, že sociální pracovník vyvíjí na klienta tlak, aby 

mu vyjadřoval vděčnost. Někdy se může také vyskytnout moralizování ze strany sociálního 

pracovníka, kterým klienta odrazuje od vzájemné spolupráce. Jako další chybu, můžeme zmínit 

monolog, kdy sociální pracovník s klientem nekomunikuje. Další v seznamu chyb, kterých se 

sociální pracovník může dopustit je projekce a identifikace, kdy pracovník do řešení problému 

přenáší své vlastní problémy a vztahuje celou věc na sebe. Následuje abstrakce, kdy sociální 

pracovník užívá odbornou terminologii, které klient vůbec nerozumí. Poslední zmíněnou chybou 

může být tzv. chození kolem horké kaše, kdy je klientův problém stavěn do bezvýznamné pozice. 

Důležité je, aby se sociální pracovník snažil veškerých chyb vyvarovat a pokud se již některé 

dopustí, je třeba si je uvědomit a poučit se z ní.
19

  

  

                                                           
17 ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní 

texty. ISBN 80-86429-9. 
18 PRUŽINSKÁ, Jana, GABURA, Ján. Poradenský proces. Praha: sociologické nakladatelství, 1995. Studijní texty. ISBN 80-

85850-10-9. 
19 NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5. 
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6 Multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce na obci 

Pro komplexnost výkonu sociální práce na obci je významná spolupráce s dalšími odborníky, a to 

v rámci odboru, ale i mimo něj, v rámci spolupráce s jinými institucemi. Můžeme hovořit 

o spolupráci multidisciplinární
20

 nebo interdisciplinární
21

.  

V praxi sociální práce na MěÚ v Holešově byl v rámci projektu vytvořen interdisciplinární tým, 

který se setkával minim. 1 krát měsíčně při poradě odboru sociálních věcí a zdravotnictví pořádané 

vedoucí odboru a 2 krát měsíčně při poradách úseku sociální práce a sociálních služeb. Těchto 

porad se pravidelně účastnili oba projektoví pracovníci, 2 stávající sociální pracovníci a vedoucí 

odboru včetně romské poradkyně a veřejné opatrovnice. I po skončení projektu je toto pravidlo 

setkávání zachováno. V rámci porad celého odboru, tedy jednak pracovníků SPOD i sociálních 

pracovníků obce, dochází k užitečnému předávání informací o společných klientech (např. psaní 

návrhů na úpravu rodičovského odpovědnosti, hledání bydlení rodinám s dětmi nebo práce 

s těhotnými ženami atd.) a také jsou pravidelně realizovány intervize v rámci úseku sociální práce 

a sociálních služeb.  

Také v rámci multidisciplinární spolupráce docházelo díky projektu k setkáváním s odborníky 

jiných institucí, např. z úřadu práce, městské policie, sociálních služeb (terénní programy, duhové 

poradenství, azylové domy, aj.). K těmto setkáváním docházelo jednak při případových 

konferencích, na které byli (a stále i po projektu jsou) odborníci sezváni na základě vyhodnocení 

potřebnosti v rámci situace klienta, ve prospěch řešení situace klienta, nebo v rámci řešení 

klasického výkonu sociální práce, v rámci spolupráce na řešení klientovy situace (např. pomoc 

při jednání s úřady, doprovod, získání informací, hledání bydlení atp.). Ve všech případech je vždy 

snaha o to, aby byli vždy klienti osobně přítomni a vše probíhalo se souhlasem klienta. 

Ve výjimečných a akutních případech probíhá komunikace s jinými odborníky bez klienta, který je 

o tomto ovšem vždy informován. Spolupráce s jinými odborníky je také reflektována v písemném 

záznamu práce s klientem. V těchto záznamech je uvedeno, proč se s jinými odborníky na dané 

věci spolupracuje a rovněž v jaké situaci - s vědomím klienta x se souhlasem x za jeho přítomnosti 

x jako doprovod klienta. 

Do multidisciplinárního týmu byli v průběhu projektu zahrnuti tito odborníci, spolupráce trvá 

i nadále: 

- projektový sociální pracovník, sociální pracovník a sociální kurátor z MěÚ Holešov, 

- sociální pracovník z ÚP - pracovník dávek pro osoby v hmotné nouzi, zaměstnanost, v případě 

potřeby i ostatní, 

- velitel městské policie, 

                                                           
20 spolupráce více vědních oborů 
21 mezioborový 
 



                  
 

Financování prostřednictvím Evropské unie, z fondu ESF, operačního programu  OPZ v rámci projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006151 

 

40 

 

- terénní pracovník pro romskou menšinu, 

- sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

- sociální pracovník K-centra,  

- lékaři a ostatní specialisté a odborníci. 

  



                  
 

Financování prostřednictvím Evropské unie, z fondu ESF, operačního programu  OPZ v rámci projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006151 

 

41 

 

 

7 Administrativa v praxi sociálního pracovníka 

Sociální pracovníci rozdělují klienty na klienty s jednorázovou a dlouhodobou podporou.  V rámci 

klientů jednorázových je možno klienty vést i jako anonymní. Od této skutečnosti se odvíjí forma 

vedené spisové dokumentace. Formy spisové dokumentace jsou elektronická a písemná (tištěná). 

K elektronické řadíme jednak systém OK nouze (závazný jak pro pracovníky obcí, tak 

i pro pracovníky úřadu práce), tak i sdílenou interní elektronickou složku s písemnými záznamy 

práce s klienty, ke kterým má přístup klíčový sociální pracovník klienta, vedoucí odboru a v době 

nepřítomnosti vedoucí její zástupce.  

Písemná forma je tištěná verze spisové dokumentace, do které se zakládají jednak tištěné záznamy 

(které jsou vedeny i v elektronické složce), zakládá se fyzicky spis v tištěné podobě. Jak již bylo 

řečeno, vedení dokumentace se liší u klientů s jednorázovou a dlouhodobou podporou a u klientů 

anonymních. Klienti s jednorázovou podporou jsou ti, kteří přijdou za sociálním pracovníkem 

jednou pro radu, či se jedná o několik intervencí týkajících se většinou jen jedné záležitosti. 

Záznam z jednání s těmito klienty je zapsán do systému OK nouze a do interní sdílené složky 

odboru, není zde zakládán tištěný spis a s klientem se nezpracovává individuální plán. 

U anonymních klientů je postup stejný. Klienti s dlouhodobou podporou jsou ti klienti, u kterých 

vznikla dlouhodobá spolupráce, nebo z charakteristiky jeho problému se předpokládá, že 

spolupráce bude trvat delší dobu. U těchto případů je, tak jako u předešlých situací, zapsán záznam 

do systému OK nouze a také do sdílené složky odboru. Navíc je u těchto klientů sestavován 

individuální plán a zakládána elektronická složka, kde jsou ukládány veškeré dokumenty týkající 

se práce s klientem. U všech klientů jsou všechny záznamy práce zpravidla jednou měsíčně tištěny 

a vkládány do spisu daného klienta. 

Obsahem spisové dokumentace klienta jsou následující části: 

• Titulní strana (spisová značka, agenda, jméno a příjmení klienta, cílová skupina, přehled 

klíčových sociálních pracovníků a skartační znak), 

• sociální/rodinná anamnéza (přehled základních informací o klientovi: jméno a příjmení 

klienta, datum narození, trvalé a skutečné bydliště, rodinní příslušníci a kontakty na ně, kontakty 

na lékaře, finanční situace, bytová situace, zaměstnání, popis výchozího problému a prostor 

pro další potřebné informace, tento dokument je zcela dobrovolný a záleží na rozhodnutí klienta, 

které informace sociálnímu pracovníkovi předá), 

• souhlas se spoluprací s dalšími institucemi ve prospěch řešení situace klienta (tento 

souhlas je udělován klientem sociálnímu pracovníku vždy na konkrétní situaci, jsou zde 

jmenovány instituce a osoby, se kterými bude sociální pracovník jednat v rámci řešení zlepšení 

situace klienta), 
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• individuální plány (jsou realizovány s klienty s dlouhodobou podporou, jsou zde popsány 

cíle klienta a kroky vedoucí k jejich dosažení, každý individuální plán obsahuje také vyhodnocení 

stanovených cílů), 

• záznamy intervencí (tištěné záznamy práce s klientem), 

• další dokumenty (spis může obsahovat další potřebné dokumenty jako např. protokoly 

z případových konferencí, plné moci udělené klientem sociálnímu pracovníkovi, dokumenty 

uložené na žádost klienta, záznamy o poskytnutí potravinové pomoci atd.). 

V rámci multidisciplinární spolupráce týkající se hledání řešení a zlepšení životní situace klienta, 

musí mít sociální pracovník od klienta písemný souhlas s touto spoluprací. Na tomto souhlasu 

musí být popsán klientův problém, možnosti jeho řešení a jmenované organizace a osoby, se 

kterými bude sociální pracovník v rámci této problematiky spolupracovat. Klient může sociálnímu 

pracovníkovi místo písemného souhlasu udělit i plnou moc za konkrétním účelem. Jednání 

s ostatními organizacemi musí být vždy se souhlasem a vědomím klienta, v jeho zájmu a nejlépe 

v jeho přítomnosti. V záznamu realizovaných intervencí je pak v případech nepřítomnosti klienta 

u jednání zapisována informace o tom, že klient o daném jednání věděl a souhlasil s ním. 

V rámci multidisciplinární spolupráce můžeme v praxi využívat a realizovat případové konference, 

které umožňují setkání několika odborníků, kteří klienta znají a pracují s ním a klienta a dohodnout 

se na krocích další spolupráce v rámci řešení jeho nepříznivé životní situace. Pokud se klient 

nedostaví, může případová konference proběhnout i bez něj. Jednání však musí být vždy v jeho 

zájmu. Z tohoto setkání je pořizován písemný záznam, ve kterém je obsažen popis průběhu 

konference, jednotlivé domluvené cíle a kroky vedoucí k jejich dosažení. Záznam musí být vždy 

srozumitelný jak pro zúčastněné odborníky, tak především pro klienta. 

Při spolupráci s Úřadem práce ČR není třeba písemný souhlas klienta, tato spolupráce je dána 

zákonem. Pracovníci Úřadu práce ČR by tedy měli vždy se sociálními pracovníky obce 

spolupracovat v rámci zlepšení životní situace klienta. I zde ale platí, že je nejvhodnější předávat 

informace o klientovi v jeho přítomnosti. Sociální pracovníci obou institucí by si vzájemně neměli 

zásadní informace o klientovi tajit. Při této spolupráci však existují etická dilemata ohledně 

předávání informací, které by mohly poškodit situaci klienta. Jedná se např. o sdělení informace 

pracovníkům Úřadu práce ČR o tom, že si klient přivydělává nezákonnou prací (bez pracovní 

smlouvy). Toto téma je také častým předmětem diskuse. 

V přílohách této příručky jsou vybrané formuláře, které sociální pracovník na obci využívá 

(Příloha č. 1 – 5). 
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8 Kazuistiky klientů jednorázových – klienti s jednorázovou podporou 
 

8.1 Kazuistika č. 1 - Petra, 39 let 

Metoda: odborné sociální poradenství – sepsání návrhu na soud 

Paní Petra oslovila sociální pracovnici se žádostí o pomoc při sepsání návrhu na soud ohledně 

svěření jejich dvou dcer do své péče a stanovení výživného pro jejich otce. Byla jí nabídnuta 

spolupráce při sepsání tohoto návrhu a poskytnuto poradenství v této problematice. Klientka je 

v současné době svobodná a její dvě dcery se narodily mimo manželství. Paní Petra požaduje 

svěření dcer do její péče a stanovení výživného pro jejich otce, otec s tímto návrhem souhlasí. 

Jedná se tedy o dohodu. Klientka popsala potřebné informace k sepsání návrhu – data narození 

a trvalé pobyty všech zúčastněných, svůj vztah k otci dcer a příčinu jejich rozchodu, své příjmy 

a výdaje atd. Tyto údaje sociální pracovnice zapracovala do návrhu. Klientce byly předány 

informace o tom, kam, kolik kopií a s jakými přílohami má dohodu odevzdat, bylo také 

připomenuto, že vzhledem k tomu, že se jedná o dohodu, jsou nutné podpisy obou rodičů. 

8.2 Kazuistika č. 2 - František, 59 let 

Metoda: odborné sociální poradenství – pomoc při hledání zaměstnání 

Pan František sdělil, že potřebuje pomoci s hledáním veřejné služby nebo vhodného zaměstnání, 

a že si potřebuje „něco odpracovat“, aby mu neklesla dávka hmotné nouze – příspěvek na živobytí. 

Bylo mu sděleno, že je nutné, aby si odpracoval nejméně 20 hodin za měsíc veřejné služby, aby 

mu tato dávka zůstala ve stejné výši.  

Klientovi byl zprostředkován telefonický kontakt na pracovníka města, který má ve své 

kompetenci veřejnou službu. Bylo zjištěno, že v současné době není možnost pod městem 

vykonávat tuto činnost, možnost bude nejdříve za měsíc. Společně s klientem byly kontaktovány 

okolní obce se stejným dotazem na výkon veřejné služby. Bylo zjištěno, že nikde momentálně není 

místo nebo klienta již znají z dřívější doby a po zkušenostech s ním mu nechtějí dát další 

příležitost. Klient byl motivován k hledání stálého zaměstnání. Sdělil, že je vyučen zahradníkem 

a tuto profesi by rád vykonával i nadále. Společně s klientem byl sepsán životopis. Přibližně tři 

měsíce bylo hledáno vhodné zaměstnání a byly obvolávány různé společnosti v okolí města. 

Přesto, že klientovi byla dohodnuta veřejná služba pod městem a pohovor v agrodružstvu, nikde 

neuspěl. Klient po čtyřech měsících ukončil spolupráci s OSVZ. Ještě před ukončením této 

spolupráce byl klient motivován k aktivnímu řešení své situace a byla mu nabídnuta pomoc i 

do budoucna. 
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8.3 Kazuistika č. 3 - Roman, 66 let 

Metoda: posouzení životní situace – zjištění poznatků o životní situaci 

Klient bydlí na ubytovně a podal si žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a byl 

vyhledán na podnět referenta OSVZ, který prováděl sociální šetření. Klientovi byla již na tomto 

šetření nabídnuta spolupráce se sociálním pracovníkem OSVZ. S touto spoluprací klient souhlasil. 

Sociální pracovnice tedy telefonicky dohodla s klientem osobní schůzku přímo na ubytovně. 

Klient pobírá starobní důchod, bydlí již několikátým rokem na ubytovně. Má dvě dospělé dcery, 

které ho z časových důvodů navštěvují jen zřídka. Jeho zdravotní stav není dobrý – má 

Parkinsonovu chorobu, měl zlomenou páteř, vyhřeznutou ploténku, žaludeční vředy, prodělal 

infarkt a mrtvici. Psychické onemocnění žádné nemá, alkohol nekonzumuje. Vzhledem k jeho stále 

se zhoršujícímu zdravotnímu stavu se rozhodl podat si žádost o přidělení městského bytu. Měsíc 

před návštěvou OSVZ si požádal o přiznání příspěvku na péči. Klient má několik dluhů 

u nebankovních společností, které se snaží pravidelně splácet, ale moc se mu to nedaří.  

S klientem byla dohodnuta spolupráce při řešení jeho dluhů – vyřízení splátkového kalendáře. Dále 

byly s klientem dle potřeby domluveny doprovody k lékařům a také to, že sociální pracovnice 

bude se souhlasem klienta sledovat aktuální pohyb volných bytů v domě s pečovatelskou službou. 

Následně byla také nabídnuta pomoc při zajištění pečovatelské služby po dobu, než se uvolní 

potřebný byt. Klient s dohodnutou spoluprací souhlasil. Byla domluvena další návštěva, na které 

měl mít klient připraven seznam společností, u kterých má dluhy. Společně se sociální pracovnicí 

bylo domluveno, že sepíší žádosti o splátkové kalendáře. Klient však dohodnuté termíny a kroky 

ke splnění cílů nedodržoval a to i přesto, že byl soustavně motivován a podporován k aktivitě. 

Klient byl do měsíce převezen do nemocnice kvůli zhoršení svého zdravotního stavu. O měsíc 

později se uvolnil byt v domě s pečovatelskou službou. Klient se sám rozhodl, že vzhledem k jeho 

zdravotnímu stavu se již stěhovat nechce. Ukončil se sociální pracovnicí spolupráci. 

8.4 Kazuistika č. 4 - Nikola, 44 let 

Metoda: depistáž 

Klientka byla zastižena při práci v terénu v opuštěné budově, ve které často přespávají osoby bez 

přístřeší. Klientce byla již v minulosti nabízena spolupráce, tu však klientka vždy odmítla. Klientce 

byla znovu nabídnuta možnost spolupracovat, byly jí sděleny oblasti, ve kterých jí může 

pracovnice OSVZ pomoci, klientka však o žádnou spolupráci neměla zájem. Byla požádána, aby 

podepsala potvrzení o tom, že odmítá se sociální pracovnicí spolupracovat. Tento dokument 

klientka podepsala. I přesto jí bylo připomenuto, že v případě potřeby může kdykoliv přijít. 
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8.5 Kazuistika č. 5 - Filip, 39 let 

Metoda: odborné sociální poradenství, podpora kompetencí jedince 

Pan Filip se na sociální pracovnici obrátil s několika problémy. Klient popsal svou současnou 

životní situaci. Jeho bývalá partnerka ho vyhodila z bytu, takže je teď osobou bez přístřeší – 

přespává v opuštěné zahradě v dřevěném přístřešku. V současné době má dvě brigády na dohodu 

o provedení práce (zednické práce a pomocné práce v prádelně), není v evidenci uchazečů 

o zaměstnání na ÚP ČR, nepobírá žádné dávky hmotné nouze, nemá žádné zdravotní omezení, 

zdravotní pojištění si neplatí. Dále klient sociální pracovnici informoval o tom, že nemá doklady – 

ani občanský průkaz ani rodný list. Sdělil, že se narodil v Polsku, takže nový rodný list je nutné 

vyřizovat na zvláštní matrice v Brně. Klient však nemá dostatek financí na to, aby si do Brna zajel. 

Chce svou současnou nepříznivou situaci řešit, jen nyní neví, jak a s čím začít. 

S klientem byla dohodnuta spolupráce při řešení jeho problémů. Byla mu nabídnuta pomoc 

při zajištění rodného listu a následně občanského průkazu. Spolu s klientem bylo domluveno, že 

mu sociální pracovnice pomůže při zajištění vhodného ubytování, s podáním žádosti o dávky 

hmotné nouze, zjištěním dluhu na zdravotní pojišťovně a nalezení vhodného zaměstnání na hlavní 

pracovní poměr. Klient s dohodnutými kroky spolupráce souhlasil. 

Klientovi byl umožněn telefonický kontakt se zvláštní matrikou v Brně. Dohodl se, že si o vydání 

nového rodného listu může požádat i poštou, musí však přiložit poplatek v hodnotě 100 Kč. 

Společně s klientem byla sepsána žádost o vydání rodného listu a společně s poplatkem byla 

zaslána na danou adresu. Dále bylo klientovi poskytnuto poradenství v oblasti ubytování. Sociální 

pracovnice spolu s klientem obvolávala ubytovny v okolí. Dále bylo nalezeno několik vhodných 

volných pracovních míst pro klienta. Klient aktivně svou nepříznivou životní situaci řešil. Sociální 

pracovnicí byl podpořen ve svých kompetencích, bylo mu poskytnuto poradenství v potřebných 

oblastech. 

8.6 Kazuistika č. 6 - Barbora, 43 let 

Metoda: zprostředkování kontaktu s poskytovatelem další pomoci, potravinová pomoc 

Paní Barbora přišla na OSVZ z důvodu finanční tísně. Sdělila, že je společně se svým nezletilým 

synem již dlouhodobě osobou v hmotné nouzi a pobírají dávky hmotné nouze (příspěvek 

na živobytí a doplatek na bydlení). Jsou jí také vypláceny dávky státní sociální podpory (příspěvek 

na bydlení a přídavek na dítě). Dostává také každý měsíc výživné od otce svého syna. Dalším 

jejím příjmem je invalidní důchod pro invaliditu I. stupně. Klientce byla snížena částka dávky 

příspěvku na živobytí z důvodu nevykonané veřejné služby v předchozím měsíci. Ještě tentýž 

měsíc si klientka našla zaměstnání. Vzhledem k tomu, že mzda z tohoto pracovního poměru jí 
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bude vyplacena až v následujícím měsíci, ocitla se v červnu ve finanční tísni. Požadovala 

od sociální pracovnice finanční nebo potravinovou pomoc. 

Klientce byla předána informace, že finančními prostředky nedisponujeme. Vzhledem k tomu, 

že je klientka osobou v hmotné nouzi a její zdravotní stav ji omezuje při výběru zaměstnání, přesto 

se snaží aktivně svou životní situaci řešit, byla jí poskytnuta pomoc ve formě potravinového 

balíčku. 

8.7 Kazuistika č. 7 - Jana, 53 let 

Metoda: pomoc při hledání bydlení  

Paní Jana přišla s prosbou o pomoc v její těžké životní situaci. Sdělila, že se v současné době 

rozvádí se svým manželem, návrh na žádost o rozvod má již podaný na soud. Se svým mužem se 

dohodli, že dům zůstane jemu a ona bude vyplacena – musí se tedy vystěhovat, nemá však kam. 

Klientce byly předány informace týkající se možností ubytování v obci. Vzhledem k tomu, že je 

klientka vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR, pobírá invalidní důchod 

pro invaliditu I. stupně, nemá dostatek financí. Byla jí předána informace, kde si má podat žádost 

o městský byt. Dále jí také byly předány informace, že v současné době není žádný z těchto bytů 

volný. Bylo by proto vhodné najít přechodné bydlení. Klientce byly předány informace o možnosti 

ubytování v azylovém domě. Klientka však sdělila, že má psa, kterého se nechce vzdát. Společně 

s klientkou bylo obvoláváno několik azylových domů v okolí, ale žádný neakceptoval pobyt se 

psem. Klientce byla tedy nabídnuta další varianta – ubytování na ubytovně. Byl jí zprostředkován 

telefonický kontakt se správkyní ubytovny. Klientka si zde domluvila ubytování i se psem.  

8.8 Kazuistika č. 8 - Linda, 40 let 

Metoda: odborné sociální poradenství - poradenství ohledně dávek hmotné nouze a státní sociální 

podpory, vyplnění formulářů  

Paní Linda se dostavila do kanceláře s novorozencem v náručí. Žádala pracovnici o radu týkající se 

dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemá. 

Klientce bylo poskytnuto základní poradenství ohledně dávek státní sociální podpory, hmotné 

nouze a nabídnuta pomoc s vyplněním všech formulářů, které s sebou přinesla. Žádala o příspěvek 

na dítě, porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení a doplatek 

na bydlení. 

8.9 Kazuistika č. 9 - Milena, 35 let 

Metoda: odborné sociální poradenství – sepsání návrhu na soud 

Paní Milena sdělila, že má problémy se svým manželem, chce se nechat rozvést a své děti chce mít 

ve své péči. Jedno dítě má z předchozího vztahu a dvě se současným manželem. Žádala o pomoc 
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se sepsáním návrhu na soud. Bylo jí poskytnuto základní poradenství a na základě zjištěných 

informací, potřebných pro sepsání návrhu, byl s klientkou vypracován návrh na rozvod manželství, 

návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (k tomuto bylo potřeba sdělit iniciály dospělých 

i nezletilých dětí, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, přehled příjmů i výdajů a popis 

vztahu dětí k otci) a stanovení výživného pro jejich otce. Nutné bylo také uvést důvody, proč je 

jejich manželství nezvratně rozvráceno. Klientce bylo taktéž doporučeno sepsat žádost 

na osvobození od soudních poplatků.  Pracovnice předala klientce informace o tom, kam, kolik 

kopií a jaké přílohy musí k návrhům doložit. 

8.10 Kazuistika č. 10 - Žaneta, 34 let 

Metoda: zprostředkování dostupných služeb - pomoc při vyhledání dětského psychiatra 

Paní Žaneta vyhledala pomoc odboru SVZ se svým druhem a dcerou (10 let). Sdělila, že potřebuje 

vyhledat lékaře pro dceru. Žena se velmi nejasně vyjadřovala, proto pracovnice zjišťovala, jakého 

lékaře potřebuje vyhledat, zda je jedná o pediatra nebo jiného odborného lékaře. Nakonec sdělila, 

že potřebuje vyhledat dětského psychiatra. Jelikož se ve městě nenachází žádný dětský psychiatr, 

nabídla jí pracovnice pomoc s vyhledáním dětských psychiatrů v okolí města. Kontakty 

na vyhledané lékaře byly předány klientce. Pracovnice nabídla klientce možnost lékaře obvolat 

z kanceláře. Tuto klientka odmítla a vše si dále řešila sama. 

8.11 Kazuistika č. 11 - Dana, 54 let 

Metoda: odborné sociální poradenství - pomoc s vyřízením dávky hmotné nouze 

Paní Dana vyhledala pomoc pracovnice OSVZ z důvodu řešení její životní situace. Paní Dana je 

svobodná, bezdětná, invalidní důchodkyně. V bytě bydlí sama. Dostavila se s prosbou o pomoc. 

V bytě se jí objevily štěnice, jak se k ní dostaly do bytu, neví, mohl je někdo donést nebo si je 

“nastěhovala“ se starým vybavením do bytu.  Paní Dana sdělila, že již proběhla první deratizace, 

která stála 2500 Kč, bylo jí sděleno, že musí proběhnout ještě druhá, aby se zničily všechny 

zárodky a vajíčka těchto parazitů. Klientka sdělila, že je již z toho vyčerpaná, ukazovala kousance 

skoro po celém těle. Paní Daně sdělili, že deratizace bude stát okolo 5000 Kč, tolik peněz klientka 

neměla.  Byla probrána její situace a nabídnuty možnosti řešení. Klientce bylo poskytnuto 

poradenství, nabídnuta spolupráce s vyhledáním a vyplněním formuláře ÚP ČR pro dávku hmotné 

nouze, mimořádné okamžité pomoci - nezbytný jednorázový výdaj. Klientka s tímto souhlasila, 

proto jí byl vyhledán formulář a společně vyplněn. S vyplněným formulářem byla poslána 

na příslušný ÚP ČR. 

 

 

 



                  
 

Financování prostřednictvím Evropské unie, z fondu ESF, operačního programu  OPZ v rámci projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006151 

 

48 

 

 

Seznam použitých zkratek 

MěÚ  Městský úřad 

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSVZ  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

ÚP ČR  Úřad práce České republiky 
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9 Kazuistiky klientů dlouhodobých – klienti s dlouhodobou podporou 
 

9.1 Kazuistika č. 1 - David, 31 let 

Stručná charakteristika klienta: osoba bez přístřeší, v hmotné nouzi, alkoholová závislost, 

zdravotní problémy, opakovaná hospitalizace v psychiatrické nemocnici, opakovaně sankčně 

vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR 

Popis průběhu sociální práce s klientem:  

Spolupráce s klientem započala na podnět sociálního pracovníka ÚP v březnu 2016. Klient byl v té 

době osobou bez přístřeší a žádal o dávky hmotné nouze. Na ÚP ČR mu byla předána informace, 

že jako osoba bez přístřeší nemá nárok na dlouhodobé vyplácení dávky příspěvek na živobytí. 

V rámci snižování bezdomovectví mu byla dávka přislíbena pouze na dobu určitou, a to na dva 

měsíce. Pracovník ÚP ČR předal informace, že je nutné, aby si klient našel ubytování, a poté mu 

bude i nadále dávka vyplácena a může si pak žádat o další dávku, a to doplatek na bydlení. David 

souhlasil se spoluprací se sociální pracovnicí odboru SVZ a chtěl svou současnou nepříznivou 

situaci řešit.  

Sociální pracovnice od klienta zjistila základní informace. Klient je svobodný, bezdětný, trvalý 

pobyt má na ohlašovně MěÚ, nedokončil středoškolské vzdělání, má bratra, který pracuje, 

a matku, která je ve starobním důchodu. U matky klient občas přespí, umyje se, nají se a dostane 

čisté oblečení. Není ovšem možné, aby u ní žil trvale.  

Sociální pracovnice spolu s klientem naplánovala spolupráci a sepsala individuální plán práce 

s klientem. Klient sdělil své představy a přání do budoucna a byly také stanoveny kroky k naplnění 

těchto cílů.  

Hlavním cílem klienta bylo zajistit ubytování. Sociální pracovnice spolu s klientem kontaktovala 

správkyni na místní ubytovně, kde ovšem neuspěli. Podle slov správcové bylo důvodem to, že zde 

byl klient již v minulosti ubytován a neplatil nájem a nedodržoval další stanovená pravidla. Dále 

sociální pracovník obvolal další místní ubytovny. Na těchto dvou ubytovnách nebylo v danou 

chvíli volné místo. Klient odmítl ubytování v jiném městě. Situace byla projednávána také se 

sociální pracovnicí z ÚP ČR a byly hledány další možnosti. Podmínka z ÚP ČR byla pro pobírání 

dávky PnŽ stanovena taková, že klient musí nahlásit adresu skutečného pobytu. Po čtrnácti dnech 

se uvolnilo místo na jedné z dalších ubytoven. Zde sociální pracovnice domluvila pro klienta 

ubytování. Klient byl seznámen s pravidly ubytování, s jeho placením a datem možného nástupu. 

Sociální pracovnice pomohla klientovi po nástupu na ubytovnu vyplnit žádost na dávku hmotné 

nouze – doplatek na bydlení a společně s ním tuto žádost podala na ÚP ČR. Klient byl na ubytovně 

spokojen, líbil se mu pokoj a ostatní zázemí. 
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V průběhu pobytu na ubytovně klient zjišťoval možnosti zaměstnání. Spolu se sociální pracovnicí 

hledal vhodné nabídky pracovních míst a snažil se svou životní situaci zlepšit. Sociální pracovnice 

pomohla Davidovi s nalezením zaměstnání v místní firmě. Klient souhlasil, ale neměl peníze 

na vstupní lékařskou prohlídku, a proto do zaměstnání nenastoupil. Dále proto byla obvolávána 

další pracovní místa, která by byla pro klienta vhodná. Vždy byl však klient po osobní schůzce 

zaměstnavatelem odmítnut. 

Sociální pracovnice několikrát během měsíce klienta na ubytovně navštívila v rámci preventivní 

práce. Klient měl vždy pokoj upravený a bez zápachu. Po měsíci byl u klienta na pokoji opakovaně 

zastižen jiný klient, který neměl s ubytovnou nájemní smlouvu. Klient byl vždy důrazně upozorněn 

na to, že se jedná o porušení pravidel ubytovny a mohlo by to vést k ukončení jeho nájemní 

smlouvy. Klient si byl této skutečnosti vědom a přislíbil, že bude pravidla dodržovat, aby 

o ubytování nepřišel. Klient byl dále nabádán k tomu, aby omezil konzumaci alkoholu. 

V posledních dnech ho sociální pracovnice přistihla často v podnapilém stavu, klesla také 

klientova aktivita ke hledání zaměstnání. Sociální pracovnice klienta motivovala k další aktivitě 

a snaze zlepšit svou nepříznivou životní situaci, klient byl však již demotivován z odmítnutí 

z několika potencionálních zaměstnání. Sociální pracovnice s klientem projednávala také možnost 

léčby v psychiatrické nemocnici. Klient sdělil, že v minulosti již léčbu absolvoval a uvažoval, že 

by ji zkusil znovu. Dle jeho slov je závislý na alkoholu a tato skutečnost mu brání při nalezení 

vhodného zaměstnání a obnovení pracovních návyků.  

Klient žil na ubytovně po dobu dvou měsíců bez větších potíží. Po dvou měsících byla správkyně 

ubytovny nucena nájemní smlouvu klienta ukončit z důvodu poskytnutí ubytování zahraničním 

dělníkům. David byl s touto situací obeznámen a projevil značné rozčarování. Byl se znovu ptát, 

zda je volné místo na ostatních dvou ubytovnách. Nikde však neuspěl. Sociální pracovnice nabídla 

klientovi pomoc při zajištění ubytování mimo dané město, toto však klient rázně odmítl. Sociální 

pracovnice se ho snažila motivovat ke změně města z důvodu lepších podmínek a případně 

nalezení vhodného pracovního místa. Klient však do jiného města jít odmítl. Po ukončení nájemní 

smlouvy klient stále neměl náhradní bydlení. Sdělil, že letní měsíce bude trávit venku, případně 

bude přespávat u příbuzné. 

Po dvou týdnech od ukončení nájemní smlouvy na ubytovně nalezla sociální pracovnice klienta 

u supermarketu, byl zjevně pod vlivem alkoholu a jeho zdravotní stav byl na první pohled špatný. 

Klient uvedl, že celou noc zvracel krev. Sociální pracovnice se souhlasem klienta okamžitě 

zavolala rychlou záchrannou službu, která klienta odvezla k hospitalizaci do nemocnice. Po týdnu 

byl klient z nemocnice propuštěn, a byl opět nalezen při práci v terénu. Jeho zdravotní stav byl dle 

jeho slov v pořádku. Sociální pracovnice klienta upozornila na skutečnost, že se má následující den 

dostavit na ÚP, oddělení zprostředkování zaměstnání, evidence a podpor v nezaměstnanosti, jinak  
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mu hrozí sankční vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a s tím spojené odejmutí dávek 

hmotné nouze. Klient sdělil, že na to myslí a na ÚP se dostaví.  

Po týdnu se klient dostavil do kanceláře sociální pracovnice odboru SVZ a sdělil, že se pokouší 

najít pracovní místo. Chce si odpracovat potřebných 20 hodin na veřejné službě, aby mu neklesla 

dávka hmotné nouze – příspěvek na živobytí na existenční minimum. Sdělil, že se byl ptát 

na MěÚ, zda by bylo možné vykonávat veřejnou službu tam. Město však v současné chvíli nemá 

volné místo na výkon této služby, pracovníci města klientovi předali informaci, aby se přišel zeptat 

příští měsíc. Klient dále sdělil, že má problémy s abstinencí alkoholu a s hledáním ubytování. Byla 

mu opět nabídnuta pomoc při zajištění ubytování mimo město, to však klient odmítl. Dále mu 

sociální pracovnice nabídla pomoc při zajištění lékařského doporučení k hospitalizaci 

v psychiatrické nemocnici. Klient sdělil, že v současné době nemá žádného ošetřujícího lékaře. 

Jeho předchozí lékařka odešla do penze a neměla za sebe náhradu. Sociální pracovnice přislíbila 

klientovi pomoc při zajištění praktického lékaře a následně mu domluvila registraci u nové 

lékařky. David se již nedostavil a nebyl nikde k zastižení. 

Od srpna 2017 byl klient dva měsíce vyhledáván, ale nebyl k nalezení. Po této době se sám 

dostavil do kanceláře sociální pracovnice a sdělil, že potřebuje pomoc se zajištěním obvodního 

lékaře. Sociální pracovnice se obeznámila s klientovou situací a bylo dohodnuto pokračování 

v další spolupráci. Klient sdělil, že je v současné době sankčně vyřazený z evidence uchazečů 

o zaměstnání a přespává u kamaráda. Sociální pracovnice společně s klientem obvolala praktické 

lékaře v Holešově, ale z kapacitních důvodů nebyl nikde přijat. Bylo dohodnuto, že budou 

obvoláváni lékaři i mimo Holešov, v blízkém okolí. Klientovi byl také zprostředkován telefonický 

kontakt na infolinku Všeobecné zdravotní pojišťovny, u které je klient veden. Bylo zjišťováno, zda 

nemají přehled o tom, kde by se klient mohl registrovat. Z pojišťovny byly předány informace 

o tom, že si klient má požádat u lékařů o písemné odmítnutí z kapacitních důvodů a toto vyjádření 

předat na kteroukoli pobočku pojišťovny. Pojišťovna by dle jejich slov měla klientovi zajistit 

potřebnou lékařskou péči. Klient byl doprovázen k praktickým lékařům a vyžádal si písemné 

odmítnutí dle pokynů pracovnice z pojišťovny. S tímto potvrzením šel klient za doprovodu 

sociální pracovnice na pobočku pojišťovny, kde vysvětlil svou situaci a požadoval pomoc. 

Pracovnice na pobočce pojišťovny sdělila, že nejsou schopni ani na základě písemného odmítnutí 

klientovi zajistit lékaře. Informace z infolinky pojišťovny se tedy lišila od informace podané přímo 

na pobočce. Byl však předán telefonický kontakt na praktickou lékařku v nedalekém malém městě, 

která dle jejich informací stále přijímá nové pacienty. Sociální pracovnice lékařku kontaktovala 

a domluvila klientovi vyšetření. Na toto lékařské vyšetření byl klient doprovozen. Na základě 

získaných informací od klienta napsala lékařka pro klienta doporučení k hospitalizaci 

do psychiatrické nemocnice. 

 



                  
 

Financování prostřednictvím Evropské unie, z fondu ESF, operačního programu  OPZ v rámci projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006151 

 

52 

 

 

Klient byl seznámen s podmínkami hospitalizace, bylo mu zdůrazněno, že u příjmu musí mít 

0 promile alkoholu v krvi. Dále bylo dohodnuto, že se před plánovanou hospitalizací 

v psychiatrické nemocnici klient zastaví za svou matkou, u které se osprchuje a vezme si čisté 

oblečení. Sociální pracovnice nabídla klientovi, že ho k plánované hospitalizaci doprovodí, to však 

klient odmítl. Po týdnu byl klient zastižen při práci v terénu. Sdělil, že neměl sílu odjet. Sociální 

pracovnice klientovi znovu nabídla doprovod a motivovala ho k nástupu na léčbu. Klient tentokrát 

souhlasil. Bylo dohodnuto, že klient dnes nebude pít alkohol a zítra ráno přijde připravený 

na hospitalizaci do kanceláře sociální pracovnice, která ho doprovodí do psychiatrické nemocnice. 

Klient se druhý den dostavil dle domluvy, sdělil, že mu není dobře, že má silné abstinenční 

příznaky. Doprovod proběhl bez problémů. Sociální pracovnice klienta doprovodila na centrální 

příjem psychiatrické nemocnice a byla dle jeho přání přítomna i vstupnímu pohovoru s lékařkou. 

Klientův aktuální zdravotní stav mu znemožňoval absolvovat cestu z centrálního příjmu na dané 

oddělení, proto lékařka přivolala sanitku, která klienta odvezla. Sociální pracovnice jela 

na Davidovo přání s ním a doprovodila ho až na oddělení. Bylo dohodnuto, že klienta bude 

sociální pracovnice navštěvovat v průběhu jeho hospitalizace, aby neztratili kontakt, a aby 

spolupráce po propuštění mohla navázat tam, kde skončila. Bylo také dohodnuto, že klient 

i sociální pracovnice budou v případě potřeby spolupracovat se zdravotně sociální pracovnicí 

v psychiatrické nemocnici. V průběhu hospitalizace navštěvovala klienta i jeho matka, kterou 

sociální pracovnice po souhlasu klienta informovala o tom, na kterém oddělení je umístěn. 

Za dobu léčby klient absolvoval lékařské prohlídky u různých odborníků. Na očním mu zjistili 

velké problémy se zrakem způsobené zřejmě konzumací methanolu v minulosti. Dostal doporučení 

k nošení brýlí. Tyto brýle zaplatila matka klienta a klient je stále nosil, ale sdělil, že ani s brýlemi 

nevidí úplně dobře. Dle lékařů zrak klient už nikdy nebude mít dokonalý. Klient se v průběhu 

hospitalizace účastnil povinných terapií jako například arteterapie – vymalovával mandaly, 

maloval různorodé obrázky nebo skládal texty rapových písní. Sociální pracovnice se snažila 

klienta namotivovat k sepsání jeho životního příběhu, klientovi se nápad líbil a začal psát, ale 

nedopsal to. Na otázku „proč“ odpověděl, že by to stejně nikdo nečetl. Od klienta bylo také 

zjišťováno, jak si představuje svůj život po propuštění z nemocnice. Na tuto otázku klient zpočátku 

nebyl schopný odpovědět. Po měsíci hospitalizace měl klient jasno v tom, že nechce jít na azylový 

dům. Sdělil, že bude zřejmě přebývat u jednoho kamaráda nebo u matky. Matka klienta pravidelně 

navštěvovala jednou týdně, ale bydlet u ní nemůže. 

Sociální pracovnice probrala s Davidem i otázku invalidního důchodu. Klient se chtěl informovat 

o podmínkách uznání invalidity a výplaty invalidního důchodu a na výhody, které z něho 

vyplývají. David získal od sociální pracovnice veškeré podstatné informace. Sociální pracovnice 

však klientovi zdůraznila jednu podmínku výplaty invalidního důchodu, a to potřebnou dobu 

pojištění. Tuto podmínku klient zřejmě nesplní. I přesto však klient trval na tom, že chce podat 

žádost o invalidní důchod. Bylo dohodnuto, že tuto žádost klient podá po propuštění 

z psychiatrické nemocnice, protože nemá povoleny vycházky mimo areál nemocnice.  
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Když se blížil termín propuštění klienta, kontaktovala telefonicky sociální pracovnice MěÚ 

sociální pracovnici z nemocnice, aby se informovala o situaci klienta. Na počátku hospitalizace 

byla se souhlasem klienta dohodnuta spolupráce, ale výměna informací neprobíhala pravidelně. 

Klient se zdravotně sociální pracovnicí nemocnice příliš nekomunikoval. Byla zjišťována 

především otázka bydlení klienta po propuštění z psychiatrické nemocnice. Klient sdělil pouze 

informaci, že má dohodnuté bydlení u nějakého svého kamaráda a dál se k tomuto tématu nechtěl 

vyjadřovat. Pomoc při zajištění ubytování v azylovém domě nebo na ubytovně opakovaně odmítal. 

Den po propuštění klienta ho sociální pracovnice zastihla při práci v terénu. Ten sdělil, že přespává 

u kamaráda. Přiznal také, že už konzumoval alkohol, protože ho to moc lákalo. Byl důrazně 

motivován k abstinenci, byla mu znovu nabídnuta pomoc při zajištění bydlení mimo město 

z důvodu změny prostředí, které by mohlo ulehčit změnu klientova stylu života. Klient vše 

odmítal. Klientovi byl připomenut jeho příslib ohledně vyřízení invalidního důchodu. Dále sociální 

pracovnice klientovi připomněla, že se může jít zapsat do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP 

ČR a požádat si o dávku hmotné nouze – příspěvek na živobytí. Klient nechtěl se sociální 

pracovnicí teď spolupracovat, všechnu nabízenou pomoc odmítal, chtěl si vše vyřídit sám. Byla 

dohodnuta osobní schůzka za dva týdny v kanceláři sociální pracovnice. Klient do té doby vyřídí 

potřebné záležitosti. Po dvou týdnech klient dorazil na dohodnutou schůzku, ale neměl nic 

vyřízené. Sdělil, že v evidenci uchazečů o zaměstnání stále není, tudíž nemá ani požádáno o dávky 

hmotné nouze, už týden přespává venku na ulici. Byla mu předána informace o volných místech 

v azylových domech. Klient však bydlení nechtěl vůbec řešit. Byl motivován k návštěvě ÚP ČR 

a vyřízení potřebných záležitostí. Bylo mu zdůrazněno, že pokud nebude v evidenci uchazečů 

o zaměstnání, bude si muset platit zdravotní pojištění sám. Klient si byl vědom toho, že už nyní má 

vysoké dluhy vůči zdravotní pojišťovně. Klient přišel ještě ten samý den a sdělil, že navštívil ÚP 

ČR a již je v evidenci uchazečů o zaměstnání. Na oddělení zprostředkování, podpor a evidence 

zaměstnání obdržel doporučenku do zaměstnání. Sociální pracovnice ho důrazně motivovala 

k plnění povinností, aby nebyl opět sankčně vyřazen. Klient si toho je vědom a dle jeho slov „si to 

potřebné razítko obstará“. Dále spolu se sociální pracovnicí vyplnil žádost o dávku hmotné nouze 

– příspěvek na živobytí a předal ji na ÚP ČR. Bylo mu však zdůrazněno, že pokud je osobou bez 

přístřeší, nebude mu dávka vyplácena déle než dva měsíce.  

Po dobu letních měsíců v r. 2018 byl klient těžko k zastižení, se sociální pracovnicí komunikoval 

bez problémů, ale nechtěl pomoci s řešením bytové situace ani zaměstnání ani v dalších oblastech. 

Na počátku podzimu sociální pracovnice za doprovodu klienta navštívila jeho matku. Matka 

klienta u sebe nechává okoupat, pere mu oblečení, poskytuje mu stravu a téměř každý den mu 

předává určitý obnos financí. Je ráda za spolupráci se sociální pracovnicí. Bylo dohodnuto, že 
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vzhledem k tomu, že ve městě jsou tři noví praktičtí lékaři, bude klient přepsán k jednomu z nich. 

Toto si bere na starosti matka klienta. Matka se dále zajímala o možnost vyřízení invalidního 

důchodu pro Davida. Sociální pracovnice jí předala veškeré potřebné informace a upozornila 

na možnost uznání invalidity bez nároku na výplatu invalidního důchodu. Matka sdělila, že se 

pokusí shromáždit veškeré potřebné lékařské zprávy od odborníků a s klientem žádost podá, co 

možná nejdříve. Klient vyjádřil přání opětovné hospitalizace v psychiatrické nemocnici. 

Matka klienta zajistila přehlášení Davida od praktické lékařky z jiného města k místní lékařce 

a domluvila mu lékařskou prohlídku. Toto vyšetření klient absolvoval sám. David na svou žádost 

od lékařky obdržel doporučení k hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Dostavil se do kanceláře 

sociální pracovnice a poptával doprovod. Bylo dohodnuto datum a čas a klient byl doprovoděn 

do psychiatrické nemocnice. David je hospitalizován po dobu 3 měsíc v PN, po dobu hospitalizace 

bude sociální pracovnice klienta navštěvovat a motivovat ho k zajištění ubytování mimo místo 

bydliště a společně s matkou budou hledat možnosti řešení jeho nepříznivé životní situace. 
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9.2 Kazuistika č. 2 - Milena, 53 let  

Stručná charakteristika klienta: invalidita I. stupně, hmotná nouze, ubytovna, dlouhodobě 

nezaměstnaná 

Popis průběhu sociální práce s klientem:  

S klientkou byl navázán kontakt v rámci multidisciplinární spolupráce s ÚP v jiném městě v září 

roku 2016. Klientka v daném městě v minulosti bydlela na ubytovně, ze které ovšem musela 

odejít. Milena se proto se svým partnerem přestěhovala na místní ubytovnu. Sociální pracovnice 

klientce pomohla s vyřízením dávek hmotné nouze a nabídla jí spolupráci při řešení dalších 

záležitostí v rámci zlepšení její nepříznivé životní situace. To však klientka odmítla. Byl jí předán 

telefonický kontakt pro případnou spolupráci v budoucnu. 

Klientka se v lednu roku 2017 dostavila na odbor SVZ. Sdělila, že potřebuje pomoc se sepsáním 

životopisu. Je dlouhodobě nezaměstnaná a často se setkává s tím, že po ní potencionální 

zaměstnavatelé chtějí životopis, který však nemá sepsaný. Sociální pracovnice tedy společně 

s klientkou sepsala životopis a nabídla jí další pomoc při hledání vhodného zaměstnání. Klientka 

však další spolupráci i přes opakovanou motivaci opět odmítla. 

Milena přišla znovu požádat o pomoc po sedmi měsících, tedy v srpnu téhož roku. Sdělila, že by 

chtěla pomoci při hledání vhodného zaměstnání. Bylo zjištěno, že klientka stále žije na ubytovně 

se svým partnerem, pobírá dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. 

Trpí těžkým diabetem, což jí znesnadňuje nalezení a udržení zaměstnání. Během měsíce září jí 

byly odebrány dávky hmotné nouze z toho důvodu, že její partner měl v daném měsíci příliš 

vysoké příjmy. Klientka sdělila, že z těchto příjmů jim však téměř nic nezbylo, protože její partner 

má mnoho exekucí, které mu jsou z veškerých jeho příjmů strhávány. Klientce byla nabídnuta 

spolupráce při komunikaci s exekutorskými úřady a dohodnutím splátkových kalendářů. Byl jí také 

zprostředkován kontakt s charitou za účelem vyřízení potravinové pomoci. Na charitě klientka 

představila svou situaci a požádala o potravinovou pomoc, která jí byla poskytnuta. 

S klientkou byla dále řešena otázka exekucí jejího partnera. Klientka tvrdila, že partner nechce se 

sociální pracovnicí komunikovat. Klientce byly tedy předány základní informace o možnostech, 

jak dluhy a exekuce řešit. Mimo dohodnutí splátkového kalendáře jí byl vysvětlen princip 

oddlužení. Bylo jí však vysvětleno, že pracovníci MěÚ odboru SVZ nemají akreditaci k podání 

žádosti na tento proces. Dále jí bylo doporučeno, aby společně s partnerem navštívili dluhovou 

poradnu. Klientka s tímto návrhem souhlasila. Byl jí zprostředkován telefonický kontakt 

s dluhovou poradnou v jiném městě a klientka si zde dohodla osobní schůzku. Otázku dluhové 

problematiky svého partnera tedy dále řešila přes dluhovou poradnu. 
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Vzhledem ke zdravotnímu stavu klientky byla řešena možnost invalidního důchodu. Milena byla 

o této problematice sociální pracovnicí informována a byla doprovozena na Okresní správu 

sociálního zabezpečení, kde si klientka podala žádost o invalidní důchod. Po absolvování 

potřebných lékařských vyšetření bylo klientce zasláno rozhodnutí o přiznání invalidity I. stupně. 

Dále jí byl zaslán dokument s informací, že nemá nárok na výplatu invalidního důchodu z důvodu 

nesplnění stanovených podmínek. Klientka nemá potřebnou dobu pojištění, chybí jí necelé 3 roky. 

Klientka byla touto informací velmi rozladěna, sdělila, že pracovala, ale nemá k dispozici pracovní 

smlouvy. Sociální pracovnice proto kontaktovala Českou správu sociálního zabezpečení 

s dotazem, zda by bylo možné potřebnou dobu pojištění doplatit nebo zda by tato záležitost šla 

vyřešit jiným způsobem. Klientce byla předána informace, že je možnost si potřebnou dobu 

pojištění doplatit, ale v jejím případě by se jednalo o částku asi 70.000 Kč. Další možností je dodat 

pracovní smlouvy a potvrdit jimi dobu, kdy byla klientka zaměstnána. Milena však neví, jak se 

společnosti, u kterých údajně pracovala, jmenovaly a neví také, v jaké době kde pracovala. Nikde 

nebylo možné tyto informace dohledat. Možnost doplacení je pro klientku také nereálná. Jedinou 

reálnou možností je tedy zbývající potřebnou dobu pojištění zajistit prostřednictvím zaměstnání. 

Sociální pracovnice nabídla klientce spolupráci při hledání vhodného zaměstnání. Klientka tuto 

nabízenou pomoc přijala. Byl sepsán její nový životopis, který byl od předchozího doplněn o další 

nové informace. Dále sociální pracovnice společně s klientkou hledala vhodná zaměstnání po dobu 

téměř osmi měsíců. Klientka si tato vyhledaná pracovní místa sama obvolávala a chodila na osobní 

schůzky s potencionálními zaměstnavateli. Vždy ji však odmítli. Většinou byl důvod k odmítnutí 

klientčin zdravotní stav. Klientka byla z těchto odmítnutí vždy velmi smutná a demotivovaná. 

Sociální pracovnice ji musela neustále aktivizovat a podporovat k dalšímu vyhledávání a snaze 

získat zaměstnání. Klientka také ve spolupráci s ÚP ČR absolvovala rekvalifikační kurz „strážný“. 

Ale ani díky tomuto kurzu, ve kterém získala certifikát, nemohla sehnat žádné zaměstnání.  

Po necelém roce spolupráce klientka oznámila, že již nežije se svým partnerem, v současné době 

tedy bydlí na ubytovně sama. Díky tomu jí byly upraveny dávky hmotné nouze vyplácené ÚP ČR. 

Dávka hmotné nouze doplatek na bydlení byla klientce na základě nových informací odebrána. 

Klientka při zjištění této skutečnosti vyjadřovala svůj strach a životní nejistotu. Sociální 

pracovnice se ji snažila neustále motivovat k aktivitě a hledání vhodného zaměstnání, které by 

mohlo vyřešit klientčinu nepříznivou situaci. Klientka však byla opakovanými neúspěchy při 

hledání zaměstnání zklamaná a demotivovaná. Kvůli nedostatku finančních prostředků na bydlení 

si udělala velké dluhy u známých. Tato situace trvala dva měsíce. Po tuto dobu byla klientka při 

hledání zaměstnání a jiného ubytování aktivnější než kdy jindy. Chodila sama po firmách 

a organizacích a sama si zjišťovala možnosti zaměstnání. I přes kontaktování několika 

potencionálních zaměstnavatelů klientka práci nezískala. Po konzultaci se sociální pracovnicí z ÚP 

bylo domluveno, že si klientka může znovu požádat o dávku hmotné nouze doplatek na bydlení. 

Bylo také domluveno, že sociální pracovnice napíše vyjádření za MěÚ, ve kterém zhodnotí  
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klientčinu současnou situaci a její aktivitu a snahu svou současnou nepříznivou životní situaci 

zlepšit. Na základě tohoto vyjádření byla klientce dávka opět přiznána. Klientčina snaha tím 

neklesla, stále aktivně hledala zaměstnání a chtěla svou životní úroveň zlepšit. 

Po téměř roce se podařilo klientce získat práci na pracovní pozici „vrátný“. Toto pracovní místo 

bylo zaměstnavatelem vyhrazeno pro osoby se zdravotním postižením. Po neukončených třech 

měsících, tedy ve zkušební době, byl však pracovní poměr ze strany zaměstnavatele ukončen. 

Sociální pracovnice telefonicky kontaktovala zaměstnavatele klientky s dotazem, zda je nějaká 

možnost výpověď zrušit a klientku i nadále zaměstnat. Zaměstnavatel se souhlasem klientky předal 

informace o tom, že jmenovaná není schopná pracovat bez dohledu a plnit si své pracovní 

povinnosti, a proto jí žádná pracovní smlouva určitě nabídnuta nebude. Klientka byla z této 

skutečnosti velmi rozhořčena. Neustále opakovala, že kvůli tomu skončí na ulici, že nebude mít co 

jíst a umře. Sociální pracovnice klientku ujistila v tom, že jí budou ze strany státu po potřebnou 

dobu poskytovány dávky hmotné nouze a o střechu nad hlavou také nepřijde. Musí však být stále 

aktivní a snažit se dál toto období překlenout a svou životní situaci zlepšit. Klientka byla 

motivována k tomu, aby šla na ÚP a zapsala se do evidence uchazečů o zaměstnání. Bylo jí 

vysvětleno, že pokud by tak neučinila, vzniknou jí dluhy na zdravotním pojištění. Dále byly spolu 

s klientkou opět vyhledávány nové vhodné pracovní nabídky. Klientka tvrdila, že nalezená 

pracovní místa obejde osobně. Opět jí byly vytisknuty životopisy k předání potencionálním 

zaměstnavatelům. 

V průběhu celé spolupráce řešila sociální pracovnice také klientčin zdravotní stav. Klientka má 

svou ošetřující lékařku v místě svého trvalého bydliště, tedy v jiném městě. Klientka trpí silným 

diabetem a svou diabetoložku má také v jiném městě. Vzhledem k tomu, že klientka potřebuje 

častou lékařskou péči a nedisponuje velkými finančními prostředky, bylo by vhodné zajistit jí tuto 

péči přímo v místě skutečného pobytu. Z důvodu nedostatku praktických lékařů nebylo ovšem toto 

možné realizovat. Klientka postrádala stomatologickou péči. Sociální pracovnice spolu s klientkou 

tedy kontaktovala stomatology i v nejbližším okolí, ale neúspěšně. Klientce byl také 

zprostředkován kontakt s její zdravotní pojišťovnou z důvodu zajištění dostupnosti zdravotní péče. 

Pracovnice z pojišťovny klientce předala informace o tom, že již bylo vypsáno výběrové řízení 

na zubaře, doposud se však nikdo nepřihlásil. Situace byla prý projednávána i s vedením města a 

snahy o zajištění stomatologické péče stále trvají. Po třech měsících stálého obvolávání 

stomatologů se podařilo pro klientku zajistit péči až v místě vzdáleném téměř 24 km. Toto 

dojíždění je pro klientku náročné především z finančních důvodů. Klientka má se zuby velké 

problémy. Po prohlídce jí lékařka sdělila, že je třeba všechny zuby extrahovat, aby se předešlo 

vzniku zánětu. Tento zákrok je však vzhledem k možné pozdější hospitalizaci klientky vykonat 

na zubní pohotovosti. Domluva se stomatoložkou byla značně náročná a klientka nebyla schopná 

si hospitalizaci sama dohodnout. Sociální pracovnice se snažila domluvit přímo se stomatoložkou, 

s tou bylo však velmi obtížné navázat telefonický kontakt. Klientka byla v průběhu domlouvání 



                  
 

Financování prostřednictvím Evropské unie, z fondu ESF, operačního programu  OPZ v rámci projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006151 

 

58 

 

nemocná, tudíž se muselo čekat na její uzdravení, aby mohl být zákrok proveden. Sociální 

pracovnice se stomatoložkou domluvila, že jakmile na tom bude klientka zdravotně lépe a bude 

moci přijet na pohotovost, kontaktuje ji telefonicky a domluví se na konkrétním datu zákroku a 

na vyzvednutí lékařského doporučení. Klientce byly zuby extrahovány po měsíci domlouvání 

na pohotovosti v nemocnici v Olomouci. Hospitalizována nebyla, dostala antibiotika a v případě 

zhoršení zdravotního stavu měla okamžitě navštívit lékaře. Byla také dohodnuta další návštěva 

o měsíc později, kdy budou klientce extrahovány další zuby.  

Klientce byla v průběhu celé spolupráce po vyhodnocení situace poskytnuta třikrát potravinová 

pomoc. 

V současné době žije Milena stále na ubytovně, je v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR, 

pobírá dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení a aktivně si hledá 

zaměstnání. Spolupráce se sociální pracovnicí stále pokračuje. 
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9.3 Kazuistika č. 3 – Jan, 53 let 

Popis průběhu sociální práce s klientem:  

S klientem byla navázána spolupráce v roce 2017.   

V dubnu 2017 byl klient propuštěn z PN, kde se léčil ze závislosti na alkoholu a vyhledal pomoc 

na odboru SVZ. Požadoval pomoc při nalezení bydlení a zaměstnání. Disponoval velmi malým 

obnosem peněz. Před hospitalizací žil na ulici, kam se vrátit nechtěl. Klientovi bylo zajištěno 

bydlení na místní ubytovně a vyřízena dávka pomoci v hmotné nouzi - MOP, ze které mu bylo 

zaplaceno ubytování na 11 dní, na to byl klient několikrát upozorněn, na potraviny dostal 

stravenky. Panu Janovi bylo umožněno kontaktovat potencionální zaměstnavatele, domluvil si 

práci, ale nejdříve měl navštívit svou obvodní lékařku a zajít na ÚP  kvůli převedení dávek pomoci 

v hmotné nouzi a aby donesl na ÚP v daném místě nájemní smlouvu z ubytovny. Klient měl stále 

aktivní živnostenský list, který, jak uvedl, chtěl pozastavit. Po pár dnech byl klient vyhledán 

na ubytovně, tam bylo ovšem sděleno, že klient ukončil pobyt asi po 2-3 dnech a odešel. Údajně se 

jednalo o neshody se spolubydlícím, klient má velmi špatné hygienické návyky. Nedodržoval 

hygienu, nekoupal se, neuklízel. Na ÚP nebyl, na pohovoru také ne, vymlouval se na špatný 

zdravotní stav a nové potencionální zaměstnavatele neměl zájem kontaktovat.  

Koncem dubna 2017 byl klient opět hospitalizován v PN. Po ukončení hospitalizace se měl hlásit 

na MěÚ. Asi po 5 dnech klient opět přišel na MěÚ, odbor SVZ, měl opět zájem o nalezení 

ubytování. Žil stále na ulici. Z důvodu aktivní živnosti mu nemohly být vypláceny dávky pomoci 

v hmotné nouzi. Klientovi byla zajištěna schůzka na oddělení obecního živnostenského úřadu, kde 

si na rok pozastavil živnost. S klientem byl také vyřízen nový OP a průkaz zdravotního pojištění. 

Byla mu nabídnuta spolupráce s vyřízením dávky pomoci v hmotné nouzi a přes charitu bylo také 

zajištěno nové ošacení. Ubytování pro klienta se stále nedařilo najít, ubytovny byly obsazené nebo 

ho již ze špatných zkušeností nechtěli přijmout. V květnu, v rámci terénní práce, byl klient opět 

vyhledán na autobusovém nádraží, byl špinavý, zapáchal, měl oteklé nohy a nemohl pořádně 

chodit. Byl doprovozen ke své obvodní lékařce a sanitkou dopraven do nemocnice, odtud opět 

do PN. Po pár dnech byl Jan opět zpět, sociální pracovnice ho našla na autobusovém nádraží. 

V červnu 2017 byla s klientem kontaktována PN v Opavě, doléčovací centrum Horní Holčovice, 

kde chtěl klient na svou žádost zahájit léčbu. Klient setrvával nadále na ulici, pohyboval se 

po městě a v jeho okolí. Klient stále mluvil o potřebě ubytování, avšak nic pro to sám nedělal. 

Při posuzování klientových potřeb sociální pracovnice zhodnotila, že bude nejlepší, aby klient 

odjel do Psychiatrické nemocnice v Opavě, tam se léčil a znovu si mohl zkusit najít zaměstnání 

a ubytování. Doprovodila ho do proto do psychiatrické ambulance, kde mu jeho lékařka vystavila  
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doporučení. Klient následně v srpnu odjel do Opavy. Tam vydržel cca 14 dní. Opět se vrátil zpět 

do města, přišel do kanceláře sociální pracovnice a opět požadoval nalezení ubytování 

a zaměstnání. S klientem byly proto obvolány ubytovny místní i nedaleké… Nakonec byla 

nalezena ubytovna v jiném městě, tam mu nechtěli podepsat nájemní smlouvu dříve, než zaplatí 

zálohu 3000 Kč, na kterou klient neměl finance. Z tohoto důvodu se sociální pracovnicí 

vyhledávali jiné ubytování. Nakonec se podařilo najít ubytování na jiné ubytovně, tam mu dali 

nájemní smlouvu ihned a zálohu mohl klient doplatit později z dávek pomoci v hmotné nouzi – 

doplatku na bydlení. V říjnu 2017 již byl klient opět hospitalizován v PN.  

Klient je velice dobře orientovaný, co se týká různých zdravotnických i sociálních zařízení, ví, co 

kde je a co může žádat. S klientem opět započala spolupráce při vyhledávání ubytování, lékařské 

péče a různých sociálních i zdravotnických zařízení. Byly mu poskytovány informace 

o možnostech, jak zkvalitnit a zlepšit svou životní situaci. Byly mu vyhledány různé psychiatrické 

nemocnice, kde by mohl zahájit léčbu a zejména ty, kde klient nepotřeboval doporučení praktické 

lékařky, ta mu je již odmítala stále psát. Klient v žádném zařízení dlouho nevydržel, vždy po pár 

dnech na vlastní žádost ukončí hospitalizaci, odejde a vrátí se zpět na ulici, kde dál konzumuje 

alkohol. A tak je to stále dokola. Klienta již v mnoha zařízeních znají, nastává problém s jeho 

umísťováním i ubytováním. 

Janovi byly v rámci sociální práce vyhledány a obvolány místní ubytovny i v jeho okolí, azylové 

domy, doléčovací centra či psychiatrické nemocnice. V žádném zařízení dlouho nevydržel. Klient 

svádí nemožnost najít si zaměstnání na svůj zdravotní stav, má problémy s nohami, stále mu 

otékají, často má různé kožní problémy a vředy. Tento stav je následkem zanedbávání zdravotní 

péče, nedostatečné či žádné hygieny a samozřejmě vlivem konzumace alkoholu. Díky špatným 

hygienickým podmínkám měl v nohách několikrát i parazity.  

Klientovi jsme se snažili stále pomáhat, jak motivačními rozhovory, tak vyhledáváním stále jiných 

léčebných a ubytovacích zařízení. Klient procestoval řadu míst v České republice, a to jak sám 

svépomoci, tak s pomocí sociální pracovnice. Po propuštění z PN souhlasil s ubytováním 

v Azylovém domě, tam ovšem také dlouho nevydržel (asi tři dny). Jak sdělil, nelíbilo se mu tam, 

proto odešel. To, že bude opět na ulici, mu nevadilo.  

V rámci spolupráce s pracovnicí odboru SVZ klient chodil na domluvené schůzky nahodile. 

Většinou, když něco potřeboval nebo už bylo nejhůř, přicházel s prosbou, co má teď dělat. Vždy 

mu bylo doporučeno zdravotnické zařízení nebo nějaká jiná možnost. Zda tuto nabídku klient 

využil či ne bylo již na jeho uvážení a momentální situaci. Klient byl opakovaně upozorňován 

na následky svého chování a jednání a je si i sám vědom, že mu již lékaři odmítají předepisovat 

doporučení k hospitalizacím v psychiatrických nemocnicích. Léčbu nikdy nedokončil. Mnohdy 

zajišťovala komunikaci s lékaři sociální pracovnice. Svou životní situaci se klient nesnažil nijak 

změnit, stále nic nedělal, po celou dobu spolupráce nenastala žádná zásadní  
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změna. S klientem se nedařilo plnit individuální plán, jelikož nechodil na dohodnuté schůzky, 

nevydržel v léčebnách ani na ubytovnách. Vždy po krátké době odešel a skončil na ulici. 

V listopadu 2018 se klient dostavil do kanceláře pracovnice, opět s nateklýma nohama a žádal 

pomoc. Klientovi byla zařízena hospitalizace v LDN Červená voda, kam následně odjel. Byl 

seznámen s podmínkami léčby a byla mu poskytnuta rada, aby v léčbě setrval a neopouštěl 

zařízení. Navíc se blíží zimní období, což klienta vede k větší motivaci v zařízení vydržet. 

Léčebnu v Červené vodě klient dobrovolně před na začátku r. 2019 opustil, byl mu následně 

doporučen azylový dům nebo tzv. seďárny. Jiné možnosti ubytování v tuto dobu nebyly možné. 

Kde v současnosti klient je, není známo. 
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9.4 Kazuistika č. 4 - Radka, 37 let 

Popis průběhu sociální práce s klientem:  

Navázání kontaktu s klientkou proběhlo v červenci minulého roku, podnět podala pracovnice ÚP 

ČR, kam klientčina matka chodí pro dávky pomoci v hmotné nouzi a mimo řečí si stěžovala 

na svou dceru. Byla jí nabídnuta pomoc prostřednictvím sociálních pracovníků MěÚ. Matka byla 

této nabídce nakloněna daleko více než klientka, ta zpočátku se sociální pracovnicí nechtěla 

komunikovat vůbec, ani přes telefon. Následující měsíc již klientka sama vyhledala kancelář soc. 

pracovnice s žádostí o pomoc, poradenství, co má dělat, bydlí s matkou v malém bytě 1 + 1 a 

neustále se hádají. Každá má svůj pokoj, jak sdělila. Klientka je v evidenci uchazečů o zaměstnání 

ÚP ČR již několik let. Spolu se svou matkou pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek 

na živobytí a doplatek na bydlení. Matka pobírá ještě invalidní důchod. Klientka od útlého věku 

trpí velkými zdravotní problémy-narodila se předčasně v dětství prodělala DMO, trpí dysplazii 

obou kyčelních kloubů, skoliózou páteře, podráždění mozkových blan, nevyzrálou osobností, IQ 

průměr až podprůměr. Před 8 lety prodělala boreliózu.  Klientka je velmi impulzivní, úzkostná a 

svou agresi ventiluje především ve formě verbální auto agrese. Několikrát vyhrožovala napadením 

i své matce, které několikrát i realizovala – modřiny, kopání, vyhrožování s bodnou zbraní. Tvrdí, 

že nemá žádné kamarády, s matkou se neustále hádá.  

Klientka dříve nebrala žádné léky, odmítala chodit k lékařům, trpěla afektivními projevy 

agresivního chování vůči sobě i okolí, sebeodsuzující až sebenenávistné prvky a nutností někoho 

„praštit“ V roce 2016 podala žádost o invalidní důchod, žádost jí byla zamítnuta, nedostavila se 

k potřebným odborníkům a nedodržela podmínky, ke kterým byla OSSZ vyzvána. První kontakt 

s klientkou proběhl v ne příliš přátelské atmosféře. Klientka navštívila sociální pracovnici 

v kanceláři se slovy, že byla poslána svou matkou. Sociální pracovnice klientce nabídla pomoc 

a vysvětlila, co jí může nabídnout. Klientka se začala rozčilovat, že se na ni matka se sociální 

pracovnicí domluvila a vymýšlí na ni nějaký podraz. Po pár dnech vyhledala klientka sama od sebe 

sociální pracovnici s prosbou o radu a pomoc, stále se hádá se svou matkou, už dle jejích slov neví, 

co má dělat. Klientce byl poskytnut motivační rozhovor na téma mezilidských vztahů a nabídnuta 

pomoc a spolupráce i s její matkou. O měsíc později má klientka opět zájem podat žádost 

o invalidní důchod, je ochotna absolvovat vyšetření u odborných lékařů. Před 10-ti lety pracovala 

jako pomocný pracovník při péči o seniory, měla problém osvojit si pracovní návyky, jako ranní 

vstávání, dochvilnost, nutnost plnit úkoly. Od té doby je v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Jakýkoliv pokus vrátit klientku do pracovního procesu byl neúspěšný.  Klientka sdělila, že jejím 

přáním je samostatné bydlení, nalezení zaměstnání a finanční samostatnost. V rámci spolupráce 

nakonec klientka souhlasila, že bude aktivně spolupracovat a řídit se radami sociálního pracovníka. 

Byl sestaven individuální plán s krátkodobými i dlouhodobými cíli a konkrétními kroky k jeho 

naplnění.  



                  
 

Financování prostřednictvím Evropské unie, z fondu ESF, operačního programu  OPZ v rámci projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006151 

 

63 

 

 

Klientka nemá příjem, dostává od matky měsíční kapesné, utrácí hodně peněz za kredit 

do telefonu, zákusky, koláčky, chlebíčky, nemá stanovený pevný řád, vstává až před obědem, 

po obědě se jde projít a celý večer do pozdních hodin tráví v koupelně a poslouchá rádio. Klientka 

byla motivovaná k dodržování denního režimu, k vzájemné komunikaci a koexistenci s matkou, 

jak úsporně hospodařit s financemi a neutratit vše začátkem měsíce. S klientkou byl navrhnut 

denní rozpočet, aby se naučila hospodařit s financemi, to se však nedařilo zrealizovat, klientka jej 

nezvládá dodržovat. Spoustu peněz také utrácela za SMS zprávy časopisovým kartářkám, kterým 

psala své problémy. To vedlo k dalším hádkám s matkou, jelikož potřebovala více peněz. Matka 

klientce často vyčítá, že je nechtěné dítě a tituluje ji různými výrazy, což vede k afektivním 

výbuchům klientky. 

V rámci sociální práce byla klientce i její matce navrhnuta Případová konference, která měla vést 

k vyjasnění jejich vztahu. V den konání se ovšem dostavila pouze klientka, později bylo matkou 

sděleno, že si klientka nepřála, aby se této konference účastnila i ona a doma jí vyhrožovala 

s nožem v ruce. Spolupráce byla následně nabízena jinou sociální pracovnicí i matce klientky. 

Ta odmítla. 

Klientka by se chtěla od matky odstěhovat, ale nemá žádný příjem, tudíž si není schopna platit 

podnájem. Byla jí tedy nabídnuta jako jedna z možností, zkusit chráněné nebo azylové bydlení 

mimo obec, toto odmítla, nechce mimo obec, nezvykla by si, ztratila by se. Má problém i cestovat 

MHD, netrefila by, jak sdělila. V dubnu 2018 byla klientce OSSZ uznaná invalidita I. st, bez 

nároku na výplatu, chyběla jí potřebná doba pojištění. Klientka je tímto ještě více motivovaná 

k hledání zaměstnání.  

Klientka byla opět motivovaná k postupnému zvykání na pevný řád dne a k aktivnímu přístupu 

hledat zaměstnání.  Byla dohodnuta návštěva služby sociální rehabilitace, která je mimo obec, ale 

sociální pracovnice nabídla doprovod. Za doprovodu tedy tuto službu navštívila, aby se na zařízení 

podívala a zjistila více informací přímo od tamních pracovníků. Klientka projevila ze služby 

nadšení, byla ochotna znovu navštívit zařízení, vyřídit potřebné formuláře a poté by již 

navštěvovala službu sama. Na další schůzce klientka odmítla spolupracovat, nechtěla si vyřídit 

potřebné potvrzení o tom, že navštěvovala psychiatra, začala být verbálně agresivní a vyhrožovala 

všem přítomným pracovníkům. Dalším nabídkám této služby nebyla nakloněna, se slovy, že není 

blázen. 

Klientka měla k předchozí klíčové sociální pracovnici určité antipatie. Nechtěla s ní spolupracovat. 

To se změnilo příchodem nové klíčové soc. pracovnice. Do této doby, tedy od ledna 2018 

s klientkou převážně pracovala kolegyně. Na tu se po čase klientka upnula a často ji navštěvovala, 

psala SMS zprávy. Změna klíčové pracovnice klientce prospěla, schůzky bývaly převážně venku, 

formou terénu, s klientkou diskutováno, vedeny motivační rozhovory na různá témata, probírána 

rodinná anamnéza. Postupem času začala klientka aktivně spolupracovat, sociální pracovnice si  
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vykládá jako své kamarádky, má k nim důvěru. I přes vysvětlování profesionálního vztahu, jsou 

pro ni pracovnice prostě kamarádky. Klientka změnila své postoje vůči návštěvám lékařů a 

potřebným vyšetřením. Dobrovolně navštívila psychiatra, obvodního lékaře, oční, ženského lékaře 

a ve spolupráci se soc. pracovnicí začala aktivně hledat zaměstnání. Klientka užívala pravidelně 

léky potlačující agresi a její afektivní chování se velice zlepšilo, také časté rozhovory se soc. 

pracovnicí jí byla podporou. V červnu se podařilo najít klientce zaměstnání pod MKS, kde byla 

přijata do zámecké galerie jako pomocný zřízenec. V tomto zaměstnání setrvala tři měsíce. Potom 

s ní byla ukončena pracovní smlouva. Tato práce klientku bavila, našla si mezi kolegyněmi i nové 

kamarádky. Klientka se na pracovnice upnula, často psala SMS zprávy, stavovala se na MěÚ a 

často žádala schůzky. Také sdělila, že se zamilovala do jednoho z kolegů, kterého nechávala stále 

pozdravovat, obdivovala ho a neustále si vymýšlela různé fantazijní scénáře. Matka se do ní kvůli 

tomuto stále navážela, shazovala ji a demotivujícími názory dováděla k depresím, kdy klientka, jak 

sdělila, mívala sebevražedné myšlenky. Kvůli této situaci ji bylo doporučeno, aby tuto situaci 

řešila i s psychologem. Byl ji doporučen místní psycholog a nabídnut doprovod. Klientka se 

k řešení tohoto problému zatím nevyjádřila. V říjnu se zúčastnila povinného vzdělávacího 

programu konaného v rámci poradenských dnů ÚP ČR, jehož smyslem a účelem bylo vzdělávání 

klientů v oblasti měkkých dovedností, finanční a občanské gramotnosti. Tento kurz si velmi 

chválila. Nové zaměstnání se klientce i přes veškerou snahu nepodařilo najít. Obvolávala pracovní 

nabídky i se osobně chodila ptát osobně, ale kvůli jejímu zdravotnímu stavu a jednoduššímu 

intelektu jsou možnosti nalézt zaměstnání velmi malé. Tato situace musí být frustrující i 

pro samotnou klientku, která má zájem, ale pro trh práce je neumístitelná. Nejvíce jí vyhovovalo 

zaměstnání v zámecké galerii, práce zde nebyla náročná, na klientku nebyly kladeny náročné 

požadavky, mohla si kdykoli sednout nebo se projít po výstavě.  

V současné době je klientka stále nezaměstnaná, její přání odpracovat potřebnou dobu pojištění a 

získat tak nárok na výplatu invalidního důchodu je mizivá. I tak nadále aktivně zkouší hledat 

zaměstnání. 
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9.5 Kazuistika č. 5 - Ema, 53 let 

Popis průběhu sociální práce s klientem:  

S paní Emou byla zahájena spolupráce v březnu 2017. V té době žila s kamarádem na místní 

ubytovně, byla nezaměstnaná, bezdětná, svobodná, zabezpečena dávkami pomoci v hmotné nouzi. 

Rovněž byla registrovaná na Úřadu práce ČR ve statusu nezaměstnaná. Při komunikaci se sociální 

pracovnicí působila jako nevyrovnaná, třesoucí se, část jejích odpovědí působila zmatečně. Byly 

zaznamenány časté stížnosti vedoucí ubytovny na její nevhodné chování, pravděpodobně 

způsobené následkem užívání alkoholu. S klientkou byly prováděny motivační rozhovory na téma 

působení v ubytovacích zařízeních a užívání alkoholu. Klientka si uvědomovala a přiznala 

závislost na alkoholu a rozhodla se podstoupit léčbu v psychiatrické nemocnici. Sociální 

pracovnice s klientkou aktivně spolupracovala na vytyčených cílech, a to vydržet v léčbě v PN, 

po ukončení aktivně hledat zaměstnání a abstinovat. Klientka léčbu úspěšně dokončila, po návratu 

domů vydržela abstinovat a podařilo se ji najít i zaměstnání „na dohodu“ při úklidu ve venkovních 

prostorách. Další aktivitou, která s klientkou probíhala, bylo najít zubního lékaře, to se nakonec 

podařilo splnit mimo město bydliště. 

Klientka si za dobu spolupráce zvládla našetřit finance, které potřebovala na kauci na byt. Chtěla 

se přestěhovat z ubytovny do městského bytu, proto si podala žádost. Klientka měla dluhy 

na zdravotním pojištění a na komunálním odpadu. Tyto dluhy začala splácet, jakmile nastoupila 

do zaměstnání. Klientce byl nakonec přidělen malý byt v okrajové části města. Následovala pomoc 

a spolupráce ohledně zajištění domácnosti, komunikace s poskytovatelem energie a opět hledání 

zaměstnání, jelikož práce na dohodu klientce již zanikla. V novém bytě bydlí s kamarádem – 

společně posuzovanou osobou. 

Sociální pracovnice s klientkou sestavila životopis, průběžně jí pomáhala vyhledávat nabídky 

zaměstnání a nabídla jí možnost společně potenciální zaměstnavatele obejít nebo obvolat. Klientce 

se do konce roku 2017 nepodařilo najít zaměstnání, to se změnilo až v březnu 2018, kdy se 

účastnila výběrového řízení na výkon veřejně prospěšných prací pod městem. Klientce nakonec 

bylo přislíbeno pracovní místo (úklid), které měla do konce září 2018. 

V průběhu spolupráce byl s klientkou řešen její dluh u zdravotní pojišťovny, který postoupil 

v exekuci. Exekuce byla pozastavena do doby, než si Ema najde zaměstnání. Klientce bylo 

umožněno zkontaktovat Exekutorský úřad, požádat o splátkový kalendář a začít exekuci 

po měsíčních splátkách splácet. Ema byla svědomitá a opravdu splátky řádně hradila a hradí 

doposud. 

Klientka měla po dlouhou dobu problémy se zuby, neměla zubaře, podařilo se vyhledat zubaře až 

v okolním městě, kam klientka musela dojíždět. Klientčin spolubydlící a zároveň i společně 

posuzovaná osoba pan Jan byl stále nezaměstnaný, příležitostně si našel brigádu, ale nikde  
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nevydržel, klientce nepřispíval, ta za něj platila jak ubytování, tak i jeho výdaje. Dávala mu i 

na cigarety a alkohol. Toto ji však již začínalo vadit a přemýšlela, že spolubydlení ukončí. 

Po ukončení pracovního poměru začala klientka opět pobírat dávky SSP a HN, ale intenzivně stále 

hledala zaměstnání. V září 2018 se nakonec rozhodl její spolubydlící podstoupit léčbu ze závislosti 

na alkoholu v PN, toto klientka uvítala, jinak by byla nucena ho vyhodit z bytu. Několikrát mu 

sdělila, že pokud se nezačne léčit, přestane ho dotovat, sama nemá dost peněz a vyhodí ho. Nikdy 

to ovšem neudělala.  

V listopadu 2018 vyhledala klientka opět pomoc sociální pracovnice, přišla jí další výzva 

k exekuci, tentokrát na dluh za komunální odpad. Nastala opět spolupráce s obvoláváním 

exekutora a zařizováním splátkového kalendáře. Toto nebylo jednoduché, protože klientka neměla 

dostatek financí, aby mohla posílat měsíční splátky a snažila se s exekutorem ujednat nejnižší 

možnou částku. Klientka byla z této skutečnosti nešťastná, protože finančně nevycházela, neměla 

zaměstnání a musela se opět hodně uskromnit.  Koncem listopadu byla klientce vyhledána práce 

uklízečky. Pár dní v daném zařízení pracovala jen na zkoušku, a protože se osvědčila, mohla se 

dále na dané pracovní pozici i zaučovat. Vedení je s Emou velmi spokojené. Emu práce baví, je 

mezi lidmi a bude se snažit udržet si místo tak dlouho, jak to jen bude možné.  

Klientka překonala svou závislost na alkoholu, byla schopná se znovu začlenit do běžného života, 

je pracovitá, snaživá, aktivně spolupracuje se sociální pracovnicí SVZ, své pohledávky aktivně a 

pravidelně splácí. Klientce se podařilo překonat špatné období, i když vždy se najde někdo, kdo si 

ji pamatuje z dob před léčbou, ale s tím klientka už nic nenadělá a jen se může snažit, aby se její 

pověst zlepšila.  
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9.6 Kazuistika č. 6 - Lada, 53 let 

Popis průběhu sociální práce s klientem:  

S klientkou započala spolupráce již v roce 2013. Klientka je vdova, matka dvou dětí. Syn koncem 

roku 2017 tragicky zemřel, dcera je těžce zdravotně postižená, zcela zbavena způsobilosti 

k právním úkonům. Klientka o ni dlouhodobě pečovala a byla jejím opatrovníkem. V roce 2013 

byla klientce odebrána pro zanedbávání péče a umístěna do zařízení pobytové sociální služby 

k celoročnímu pobytu.  

Klientka žila řadu let ve vybydleném rodinném domě pouze se synem. Pobírala invalidní důchod 

III. st.  Syn klientky byl nezaměstnaný, měl pouze občasné příjmy z nelegálních činností. Nebyl 

ani vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR, tudíž neměl nárok na dávky pomoci 

v hmotné nouzi ani na dávky státní sociální podpory.  Klientka Lada byla několikrát léčena 

ze závislosti na alkoholu v psychiatrické nemocnici, avšak léčbu nedodržela do konce. 

Spolupráce s klientkou probíhala od roku 2013 podle aktuálních potřeb doposud, tedy 6 let. V roce 

2015 žádala spolupráci a pomoc s vyřízením invalidního důchodu, ale na jakékoliv dopisy z ČSSZ 

nereagovala a na kontrolu před posudkového lékaře se nedostavila. V roce 2016 jí byl invalidní 

důchod odebrán. Pro příklad uvádíme, že v únoru 2016 klientka disponovala nemalým finančním 

obnosem, ovšem v dubnu 2016 již byla v podstatě bez finančních rezerv. Na otázku, co s finanční 

hotovostí udělala, sdělila, že všechny peníze prokouřila. V té době měla klientka již veliké 

problémy s alkoholem. 

Opětovná intenzivní spolupráce započala v únoru roku 2017, kdy se řešily její problémy 

s alkoholem, dluhy vůči městu (na komunálním odpadu), nedostatečné finanční zabezpečení díky 

sankčnímu vyřazení z ÚP a nová evidence uchazečů o zaměstnání, aby mohla znovu zažádat 

o dávky pomoci v hmotné nouzi. Následovala spolupráce při vyřízení nového občanského průkazu, 

který měla klientka již propadlý. Vzhledem k tomu, že exekučně vydražili část domu, kterou 

vlastnil její syn a disponovali tak velkým finančním obnosem, nespadala již klientka jako společně 

posuzovaná osoba do hmotné nouze a byl jí odebrán PnŽ.  Z prodeje části domu uhradili dluhy 

vůči městu a nakoupili nějaké spotřebiče a elektroniku do domácnosti. S klientkou bylo aktivně 

spolupracováno v oblasti financí i hledání zaměstnání. Na ÚP ČR obdržela několik doporučenek 

do zaměstnání, ale ani jednoho potencionálního zaměstnavatele nenavštívila ani nekontaktovala 

(přestože tvrdila, že ano), díky tomu byla opět sankčně vyřazena. Klientka stále sdělovala, že má 

zájem o zaměstnání, chtěla pracovat, ale neví kde, neměla představu, co by mohla dělat. V úvahu 

přicházela i brigáda. O několik měsíců později navštívila sociální pracovnice klientku doma, v tu 

dobu klientka vypomáhala brigádně nedaleko rodinného domu, kde žila, pomocnými pracemi.  

Za tuto práci dostávala menší finanční obnos, který jí postačoval pro její potřeby. Zaměstnání ani 

brigádu již dále hledat nechtěla. Klientka se zmínila, že uvažuje o prodeji polnosti, kterou získala 
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v pozůstalosti po rodičích. Tu nakonec prodala. Klientka byla ze strany sociální pracovnice stále 

motivována k šetření peněz.  

V září roku 2017 opět přišla na MěÚ, měla zájem o informaci, zda by si mohla zažádat o starobní 

důchod. Byla seznámena s požadavky a současným legislativním systémem. Klientka ovšem 

nesplňovala podmínky, protože ještě nedovršila důchodového věku. 

Další spolupráce pokračovala v říjnu 2017, kdy tragicky zemřel její syn. Klientka byla nalezena 

v rámci terénního sociálního šetření doma. Tvrdě spala, nereagovala na slova ani doteky, všude 

kolem se povalovaly prázdné láhve od tvrdého alkoholu. V domě se zdržoval ještě jeden člověk, 

byl v podobném stavu a sociální pracovnice nelichotivě tituloval a vyhazoval. Tomuto muži byla 

předána informace, aby klientce vyřídil návštěvu sociálních pracovnic. V této době započala 

spolupráce i se sestrou klientky, která vyřizovala veškeré náležitosti spojené s pohřbem syna 

klientky. Sestra klientky se přikláněla k radám sociální pracovnice, a to nechat klientku okamžitě 

hospitalizovat v psychiatrické nemocnici. K tomu bylo nutné, aby klientka navštívila svou 

praktickou lékařku.  S klientkou byla velice špatná domluva i komunikace, z čekárny se rozhodla 

několikrát odejít, byla nekoordinovaná, zmatená, neuvědomovala si, co je za den, kde je, mluvila 

v nesouvislých větách, některé snad směřovaly i k synovi.  Byla v opravdu špatném zdravotním 

i psychickém stavu. Nakonec absolvovala lékařskou prohlídku a byla převezena sanitkou 

do psychiatrické nemocnice. Sestra jí přivezla osobní věci a projednala se sociální pracovnicí 

nutnost kontaktovat Městskou policii s prosbou, zda by mohli častěji při hlídkách kontrolovat dům, 

aby jej někdo nevykradl nebo v něm nepřebýval. Zůstal neobydlený se vším vybavením několik 

dní, než sestra klientky cenné věci odvezla, aby je někdo neukradl. 

V listopadu byla klientka stále hospitalizovaná v psychiatrické nemocnici. Klientka tvrdila, že je jí 

už lépe, také byla navštívit svou dceru v sociální službě. I přes tvrzení klientky, že je jí lépe, 

působila stále zmateně, jako by nevnímala realitu a žila ve své „bublině“. Po dobu klientčiny 

hospitalizace bylo nutné zajistit nějaké ubytování, kam by se po ukončení léčby mohla nastěhovat. 

S klientkou i její sestrou bylo často projednáváno, jaké možnosti ubytování by byly pro ni nejlepší, 

do RD se vrátit nemohla, protože je vybydlený, většina věcí byla ukradena, kromě cenností 

a drahého elektra, které sestra stihla odvézt. Přes noc v domě přespávali osoby bez přístřeší. 

V úvahu možného bydlení pro klientku připadaly ubytovny ve městě, nebo jeho okolí, případně 

domovy se zvláštním režimem, zaměřené na osoby ohrožené závislostí nebo závislé 

na návykových látkách, kdy je služba určena lidem s duševní poruchou, vyvolanou účinkem 

alkoholu. K této variantě se sestra klientky nejvíce přikláněla. Bylo totiž pravděpodobné, že by 

na ubytovně nejspíše začala opět klientka pít alkohol. Sestra klientky zmínila, že v minulosti 

pobírala klientka invalidní důchod, sociální pracovnice nabídla spolupráci, zkusit ho znovu vyřídit. 

V průběhu hospitalizace v PN nepobírala klientka žádné dávky pomoci v hmotné nouzi. 

Pracovnice ÚP jí sdělila, aby přišla o tyto dávky požádat až po ukončení hospitalizace, po dobu 

rekonvalescence je o ní plně postarané, má zajištěné ubytování, stravu a vše ostatní jsou její 
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výdaje. Dále má sestru, která jí může pomoci. Klientka nedisponovala průkazem zdravotní 

pojišťovny, byla jí tedy sociální pracovnicí nabídnuta pomoc s jeho vyřízením. Z finanční 

hotovosti, která klientce zůstala z pozůstalosti, zaplatila její sestra další klientčiny dluhy a veškeré 

další výdaje. Po smrti syna zřídila sestra klientky bankovní účet, kam jí uložila zbylé peníze. 

Na základě diskuzí sociální pracovnice s klientkou ohledně ubytování byly podány žádosti 

do pobytových sociálních služeb na městské byty, obvolávány ubytovny, azylové domy. Klientce 

se za spolupráce s odborem SVZ stále nedařilo sehnat ubytování. K sestře se přestěhovat nemohla, 

protože má malé děti a spolubydlení není reálné i z hlediska bezpečnosti. Klientka má díky 

nezřízené a dlouhodobé konzumaci alkoholu celkovou degradaci osobnosti, proto spolubydlení 

nepřichází v úvahu. V lednu 2018 také započala spolupráce při opakovaném vyřízení invalidního 

důchodu.  

V dubnu 2018, po ukončení hospitalizace v psychiatrické nemocnici, bylo klientce zařízeno 

ubytování v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi, upřednostňovány byly ovšem ženy s dětmi, 

proto měla klientka omezenou dobu pobytu po dobu, než se podaří najít jiné ubytování, popřípadě 

sociální zařízení. Klientka se byla evidovat na ÚP a byly jí vypláceny dávky pomoci v hmotné 

nouzi. Evidenci si následně nechala převést na ÚP ve městě pobytu. Na základě podané žádosti 

o invalidní důchod na OSSZ byla klientce uznaná invalidita III. stupně a následně i jeho výplata. 

Klientka neměla po celou dobu součinnosti s pracovnicí odboru SVZ snahu spolupracovat, 

na dohodnuté schůzky s ÚP nechodila, když přišla, vždy v jiný den, proto podala její sestra návrh 

na omezení svéprávnosti ve finančních záležitostech a pro umístění v pobytových sociálních 

zařízeních, kde by bylo o klientku plně komplexně postaráno. Po přiznání invalidity a výplatě 

invalidního důchodu již nemusela být v evidenci ÚP a také přestala pobírat dávky pomoci 

v hmotné nouzi. 

Začátkem března 2018 se musela klientka z azylového domu vystěhovat, několikrát měla problémy 

s ubytovacím řádem z důvodu konzumace alkoholu. Klientka nesměla disponovat větším obnosem 

financí, proto bylo dohodnuto s vedoucí azylového domu, aby klientce dávala tzv. denní příděly, 

jinak by peníze utratila za alkohol. Klientce byla vyhledána ubytovna, kam se i se svou 

spolubydlící z azylového domu, se kterou si rozuměla, přestěhovala. Spolubydlící klientky jezdí 

často ke své dceři, kde tráví někdy i celý týden, klientka v té době zůstává na ubytovně sama. 

Klientka začala znovu konzumovat alkohol, nejí, nezvedá telefon, mnohdy se jí i pár dnů nelze 

dovolat. Na objednané lékařské kontroly s dohodnutým doprovodem klientka nedorazila, 

po následném telefonátu sdělila, buď že zapomněla, neslyšela telefon nebo myslela, že je v jiném 

termínu. Bylo zřejmé, že se vždy snaží najít nějakou „výmluvu“.  

Po následných motivačních rozhovorech se sociální pracovnicí, kdy byl kladen apel na návštěvy 

lékařů a zákaz konzumace alkoholu, se klientka zaktivizovala a na objednaná vyšetření již vždy 

dorazila. Sociální pracovnice urgovala zařízení se zvláštním režimem, kam byly s klientkou 

zaslány žádosti o pobyt. Dlouho se nikdo neozval. V srpnu 2018 odpověděli z jednoho zařízení  
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a poslali dotazník k sociálnímu šetření s pozvánkou na prohlídku zařízení.  Toto bylo předáno 

sestře klientky, která ho s ní vyplnila a odeslala do zařízení. V září 2018 obdržela klientka na 

základě usnesení okresního soudu pozvánku k vyšetření a znaleckému posudku ohledně omezení 

svéprávnosti. Před soudního znalce se klientka dostavila. Výsledek vyšetření nebyl sociální 

pracovnici znám. Spolupráce byla s klientkou v této fázi ukončena, a to z důvodu jejího pobytu 

mimo ORP Holešov. Klientka nyní žije na ubytovně v jiném městě a spolupracují s ní proto jiní 

sociální pracovníci.  
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 Souhlas se spoluprací s institucemi ve prospěch řešení konkrétní situace klienta 

Příloha č. 2 Obal spisu 

Příloha č. 3 Sociální anamnéza spisu 

Příloha č. 4 Formulář popis práce s klientem 

Příloha č. 5 Formulář individuální plán 

Příloha č. 6 Činnosti terénního sociálního pracovníka – testování typových pozic 

Příloha č. 7 Činnosti koordinátora sociální podpory – testování typových pozic 
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Příloha č. 1 

Souhlas se spoluprací s institucemi 

ve prospěch řešení konkrétní situace klienta 

 

 

 

Jméno a příjmení osoby udělující souhlas: ………………………………………………..… 

Adresa osoby udělující souhlas:………………………………………………………………… 

Kontakt (mobil):………………………………………………………………………………… 

Výše uvedená osoba souhlasí s tím, aby sociální pracovník MěÚ Holešov……………………. 

………………………….spolupracoval ve prospěch řešení této situace klienta (popis situace): 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Za účelem: ……………………………………………………………………………………... 

Organizace, které budou údaje poskytnuty:…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Souhlas uděluji dobrovolně. 

 

Poučení: beru na vědomí, že tento souhlas můžu kdykoliv písemně nebo ústně odvolat. 

 

 

 

V Holešově dne ………………….    

 

………………………………………………… 

Podpis osoby udělující souhlas 
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Příloha č. 2 Obal spisu 

 

SPISOVÁ ZNAČKA: 

 

AGENDA:    SOCIÁLNÍ PRÁCE 

 

Jméno a příjmení klienta:  

NOVÁKOVÁ Jana 

  

 

Cílová skupina: 

Osoba ohrožená rizikovým způsobem života 

 

Klíčoví pracovníci:  

Jméno a příjmení: Funkce: Ode dne: Do dne: 

    

    

    

 

SKARTAČNÍ ZNAK:  

 

  



                  
 

Financování prostřednictvím Evropské unie, z fondu ESF, operačního programu  OPZ v rámci projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006151 

 

74 

 

 

Příloha č. 3 

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA KLIENTA (RODINY) 

 

JMÉNO A 

PŘÍJMENÍ 

KLIENTA    

Datum narození: 

TRVALÉ 

BYDLIŠTĚ 

 

SKUTEČNÉ 

BYDLIŠTĚ 

 

RODINA A 

JEJÍ 

ČLENOVÉ 

Jméno:  Datum narození: 

Zaměstnání:  Telefon:  

Příbuzenský vztah:   

Další údaje:  

 

Jméno:  Datum narození: 

Zaměstnání:  Telefon:  

Příbuzenský vztah:   

Další údaje: 

 

Jméno:  Datum narození: 

Zaměstnání: Telefon:  

Příbuzenský vztah:  

Další údaje: 

DALŠÍ 

příbuzní 
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FINANČNÍ 

SITUACE 

 

 

 

BYTOVÁ 

SITUACE 

 

 

PRACOVNÍ 

ANAMNÉZA 

 

 

 

 

 

POPIS 

SITUACE A 

VÝCHOZÍHO 

PROBLÉMU 

 

 

 

JINÉ 

INFORMACE 

 

 

KLÍČOVÁ 

PRACOVNICE 

 

DATUM Datum zápisu anamnézy:  
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Příloha č. 4 Formulář popis práce s klientem 
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Příloha č. 5  

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN 

 

KLÍČOVÁ SOC. PRACOVNICE:   

KLIENT:   

 

 

CÍL/E: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum sepsaní IP: 

Podpis klíčového pracovníka: 

Podpis klienta:  

Plán revize IP:  
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INDIVIDUÁLNÍ PLÁN 

 

ČINNOSTI A KROKY VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ IP: 
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Příloha č. 6 Činnosti terénního sociálního pracovníka – testování typových pozic 

Terénní sociální pracovník 

- Samostatně zajišťuje plnění úkolů na úseku sociální práce a sociálních služeb v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněních pozdějších 

předpisů, zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů. 

- Plní úkoly dle ustanovení § 92 a § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů. 

- Plní úkoly dle ustanovení § 63, § 64 a § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

- Rozsah výkonu terénní sociální práce činí u zaměstnance min. 60% z celkového 

pracovního úvazku. 

- Vykonává terénní sociální práci zaměřenou na práci s osobami ohroženými sociálním 

vyloučením a výskytem sociálně patologických jevů v jejich přirozeném sociálním 

prostředí (v terénu). 

- Realizuje síťování a spolupracuje se sociálními pracovníky především z neziskových 

organizací a veřejných služeb. 

- V rámci rozsahu svého pracovního úvazku vykonává dále tyto činnosti: 

o zplnomocňování klientů za účelem ovlivnění prostředí a podmínek svého 

života, 

o komunitní sociální práce, 

o interdisciplinární spolupráce, 

o multidisciplinární spolupráce s dalšími odborníky a aktéry, 

o plánování podpory dle individuálních potřeb, zdrojů a možností klienta, 

o spoluvytváření a koordinace preventivních aktivit, 

o pořádání případových konferencí a cílených setkávání, 

o depistáž, 

o prezentace sociální práce v obci pro občany i širší veřejnost. 

 

- Spolupracuje na projektu MPSV systémová podpora sociální práce na obcích, 

spolupodílení se na tvorbě metodických materiálů, návštěva workshopů, tuzemských i 

zahraničních služebních cest.  

- Sbírá informace pro evaluaci projektu a v rámci spolupráce při analýze úspěšnosti 

projektu, bude také poskytovat informace o tom, jaká část poptávky klientů po sociální 

práci je primární, tedy způsobená novou problematickou životní situací klienta, a jaká 
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část je vyvolána neschopností systému veřejných služeb pro klienta něco udělat, nebo 

to udělat správně apod.  Pracovník bude mimo jiné po metodickým vedením MPSV, 

který projekt zaštiťuje. 

- Vede evidenci a spisovou dokumentaci klientů, dbá na zákonnou ochranu osobních dat. 

- Zpracovává údaje klienta ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka. 

- Vyhodnocuje životní situace klientů a vytváří s nimi individuální plány. 

- Zpracovává podklady pro statistické hlášení. 

- V případě nepřítomnosti pracovnic úseku sociální práce a sociálních služeb provádí 

jejich zástup (na základě úkolování ze strany vedoucí odboru). 

- Podřízen/a je vedoucí odboru. 
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Příloha č. 7 Činnosti koordinátora sociální podpory – testování typových pozic 

Koordinátor sociální podpory – případový pracovník 

- Samostatně zajišťuje plnění úkolů na úseku sociální práce a sociálních služeb v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněních pozdějších 

předpisů, zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů. 

- Plní úkoly dle ustanovení § 92 a § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů. 

- Plní úkoly dle ustanovení § 63, § 64 a § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhledává a navazuje kontakt s klienty v jejich přirozeném prostředí se zaměřením na 

klienty, kteří potřebují dlouhodobou péči, osoby se zdravotním postižením či duševním 

onemocněním a spolupracuje s nimi a jejich blízkými. Náplň této pracovní činnosti je 

minimálně 60% z celkového pracovního úvazku sociálního pracovníka. 

- Síťuje a spolupracuje především se sociálními pracovníky (OSPOD, Úřadu práce, 

poskytovatelé sociálních služeb), dalšími subjekty veřejné správy a veřejnými 

službami. 

- V rámci rozsahu svého pracovního úvazku vykonává dále tyto činnosti: 

o zplnomocňování klientů za účelem ovlivnění prostředí a podmínek svého 

života, 

o komunitní sociální práce, 

o interdisciplinární spolupráce, 

o multidisciplinární spolupráce s dalšími odborníky a aktéry, 

o plánování podpory dle individuálních potřeb, zdrojů a možností klienta, 

o spoluvytváření a koordinace preventivních aktivit, 

o pořádání případových konferencí a cílených setkávání, 

o depistáž, 

o prezentace sociální práce v obci pro občany i širší veřejnost. 

 

- Spolupracuje na projektu MPSV systémová podpora sociální práce na obcích, 

spolupodílení se na tvorbě metodických materiálů, návštěva workshopů, tuzemských i 

zahraničních služebních cest.  

- Sbírá informace pro evaluaci projektu a v rámci spolupráce při analýze úspěšnosti 

projektu, bude také poskytovat informace o tom, jaká část poptávky klientů po sociální 

práci je primární, tedy způsobená novou problematickou životní situací klienta, a jaká 
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část je vyvolána neschopností systému veřejných služeb pro klienta něco udělat, nebo 

to udělat správně apod.  Pracovník bude mimo jiné po metodickým vedením MPSV, 

který projekt zaštiťuje. 

- Vede evidenci a spisovou dokumentaci klientů, dbá na zákonnou ochranu osobních dat. 

- Zpracovává údaje klienta ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka. 

- Vyhodnocuje životní situace klientů a vytváří s nimi individuální plány. 

- Zpracovává podklady pro statistické hlášení. 

- V případě nepřítomnosti pracovnic úseku sociální práce a sociálních služeb provádí 

jejich zástup (na základě úkolování ze strany vedoucí odboru). 

- Podřízen/a je vedoucí odboru. 

 

 

 

 


