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Projekt 
„Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 

 
 Městský úřad Holešov od února roku 2017 realizuje projekt Ministerstva práce 
a sociálních věcí s názvem „Podpora sociální práce v ORP Holešov“. Projekt je financován 
Evropským sociálním fondem. Díky němu byl rozšířen počet pracovních pozic na Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociální práce a sociálních služeb a byla tak posílena 
sociální práce na dva roky, tzn. do ledna roku 2019. 
 Sociální práce probíhá v přirozeném prostředí klientů, tzn. v domácnostech, na ulici, 
na ubytovnách, jiných ubytovacích zařízeních a samozřejmě také přímo v kanceláři sociálních 
pracovnic (budova Městského úřadu na ulici Tovární 1407). Na celém území Holešovska 
sociální pracovnice aktivně vyhledávají občany, kteří potřebují pomoc, zjišťují jejich aktuální 
životní situaci a nabízejí jim spolupráci. Tyto depistáže jsou prováděny z vlastní iniciativy 
sociálních pracovnic nebo na podnět jiných institucí, například Úřadu práce ČR, Městské 
policie, sociálních služeb, rodiny či známých nebo běžných občanů. Do terénní práce mimo 
vyhledávání klientů patří také doprovody k lékařům, na úřady či do jiných institucí. Tyto 
služby jsou poskytovány zejména těm klientům, kteří by si na zmíněných místech nebyli 
schopni vyřídit potřebné záležitosti bez dopomoci a podpory další osoby. Dále sociální práce 
zahrnuje především poradenství týkající se dávek vyplácených Úřadem práce ČR, podporu při 
hledání vhodného ubytování v Holešově a jeho okolí, pomoc při sestavení životopisu a 
následném hledání vhodného zaměstnání nebo rady v rámci dluhové problematiky. Dále 
klienti přicházejí s požadavky pomoci při sepsání žádosti o rozvod, návrhu na úpravu 
rodičovské zodpovědnosti nebo zvýšení výživného či žádosti o splátkový kalendář. Sociální 
pracovnice mají také možnost nejpotřebnějším klientům poskytnout potravinovou pomoc. 
Mezi nejčetnější problémy na Holešovsku patří řešení bytové a finanční situace klientů, dále 
se Holešov potýká s velkým množstvím osob závislých na alkoholu a jiných drogách a 
s klienty, kteří jsou ovlivněny celou řadou dalších sociálně nežádoucích jevů. 
 Veškeré informace o projektu jsou na letáku, který je dostupný na internetových 
stránkách Města Holešov, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
 Pokud jste se vy sami ocitli v nepříznivé životní situaci nebo někoho takového máte 
ve svém okolí, neváhejte se přijít poradit (budova MěÚ Holešov Tovární 1407). Jsme tu pro 
vás pondělí a středa 7:00-17:00, úterý a čtvrtek 7:00-15:00 a v pátek 7:00-13:30. Případně 
nás kontaktujte telefonicky nebo přes e-mailovou adresu. 
 
Markéta Krausová, DiS.    Mgr. Klára Pospíšilíková 
Koordinátorka sociální podpory   Terénní sociální pracovnice 
Tel: 573 521 754, mobil: 739 220 380  Tel: 573 521 754, mobil: 739 220 381 
E-mail: marketa.krausova@holesov.cz  E-mail: klara.pospisilikova@holesov.cz  
 
Zpracovala: Mgr. Klára Pospíšilíková – terénní sociální pracovnice 
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