
Nejčastější oblasti podpory 

klientů 

Město Jindřichův Hradec 



Nejčastější cílové skupiny 

klientů

• Osoby ohrožené ztrátou bydlení (rodiny   

s dětmi i jednotlivci)

• Osoby bez domova

• Osoby ohrožené v tíživé finanční situaci

• Osoby závislé na návykových látkách 



Cílové skupiny klientů 

V době projektu:

26 osob bez střechy nad hlavou

111 osob včetně dětí bez bytu (12 matek a 30 dětí v azylovém
domě, 40 osob na veřejné komerční ubytovně, 22 osob před
opuštěním věznice, 7 osob pře opuštěním zdravotnickém
zařízení

64 osob v nejistém bydlení

74 osob v nevyhovujícím bydlení



Personální zajištění sociální 

práce

• na odboru sociálních věcí celkem: 6 sociálních 

pracovníků, z toho 2 z projektu Pilotní ověření sociálního 

bydlení- aktuálně jsou tato místa stabilizovaná 

• s ohledem na zvyšující se počet případů lze 

předpokládat nedostatek sociálních pracovníků, 



- výkon sociální práce vyžaduje individuální přístup soc.

pracovníků ke klientům, trpělivost, empatii, určitou míru

rozhodování, odbornou znalost napříč sociální oblastí

včetně bytové problematiky, exekucí atd, razanci při

jednání s cílem zachovat „hranice“ mezi klientem

a sociálním pracovníkem,

- jedná se o náročnou profesi, která je v praxi,

u veřejnosti nedoceněná,

- soc. pracovník řeší každý den negativní záležitosti,

chybí pozitiva,

- nedostatek sociálních pracovníků na obcích,



Rozdíl mezi sociální prací realizovanou na obcích
a sociální prací realizovanou v sociálních službách

- § 92 písm. a) zákona o sociálních službách č. 108/2006
Sb. v platném znění – OÚ ORP 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,

- § 92 písm. d) 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,



• § 14 odst. 3 písm. b) zákona o sociálně-právní

ochraně dětí č. 359/1999 Sb. v platném znění

důvodem podání návrhu k soudu na nařízení

ústavní výchovy nejsou pouze nedostatečné

bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů

dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do

péče, jestliže jsou jinak tyto osoby nebo rodiče

způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a

plnění povinností vyplývajících z jejich

rodičovské odpovědnosti.



- u sociálních pracovnic zapojených do projektu byl

nastaven počet klientů, se kterými je pracováno

intenzivně – míra podpory je nad 40 hodin: 20 klientů

na jednu sociální pracovnici a počet klientů, kde je míra

podpory do 40 hodin: 25 klientů na jednu sociální

pracovnici

- maximální počet!

- za stávajících podmínek není možné tento počet

dodržet

Optimální počet klientů na 

jednoho sociálního pracovníka



Bytový fond města Jindřichův Hradec: 761 bytů

Z toho počet sociálních bytů: 172 bytů

Z toho počet krizových bytů: 1 byt

Počet přidělených sociálních bytů za dobu projektu: 14 bytů

Byt je přidělován i osobám, které mají dluhy vůči městu.

Sociální byty v Jindřichově 

Hradci



Sociální šetření

Motivační rozhovory

Případové konference

Základní nebo odborné sociální poradenství

Individuální plánování, stanovení cílů, vyhodnocování

Nástroj pro finanční stabilizaci rodin či jednotlivců – institut

zvláštního příjemce pro sociální dávky či důchody

Metody sociální práce



Institut zvláštního příjemce

- využíván na podporu rodin či jednotlivců pro stabilizaci 

finanční situace rodiny,

- využíván v případech, kdy rodiny či jednotlivci neumí 

finančně hospodařit a sociální dávky či důchody nejsou 

ze strany příjemce využívány k účelům, pro které jsou 

určeny,

- hrozí sociální vyloučení z důvodu ztráty bydlení, 

- úzká interní spolupráce v rámci odboru mezi sociálními 

pracovníky vykonávající sociální práci a OSPODEM,

- spolupráce s oddělením správy bytů a s finančním 

odborem,



• úzká spolupráce s Úřadem práce ČR, kontaktním

pracovištěm Jindřichův Hradec,

• pozitiva: stabilizace klienta, pravidelný týdenní kontakt

sociálního pracovníka s klientem, postupné splácení

dluhů, (např. 150 000,--Kč, 200 000,--Kč dlužné

nájemné), udržení si bydlení ,

• určitá forma prevence vůči dalším exekucím,



Další podpůrné nástroje 

sociálního bydlení 

• Město J.Hradec je partnerem projektu Potravinová a 

materiální pomoc nejchudším osobám II

• Ošacovací středisko ČČK

• Oddělení správy bytů zajišťuje domovnictví, provádí 

správu a kontrolu technického stavu bytů, poskytuje 

případně stěhovací služby

• Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb 



Městský úřad Jindřichův Hradec

Odbor sociálních věcí

Vedoucí oddělení sociálních služeb: 

Mgr. Monika Emrová 

Děkuji za pozornost



Městský úřad Jindřichův Hradec

Odbor sociálních věcí

Vedoucí: Mgr. Zdeňka Šindelářová

Děkuji za pozornost


