
Pracovní skupina- sociálně vyloučení 

Dne 24.2.2022  

Prostupné bydlení- Bc. Stejskalová - koncepce na prostupné bydlení je, ale nefunguje, jak by měla. Je 

potřeba zvýšit počet sociálních bytů, prozatím je jen jeden - z krizového bytu nemají rodiny kam dále 

postupovat, není návaznost.  

Informace o ukončení nájemních smluv v domě ve Voticích, celkem je zde cca 6 rodin/ jednotlivců. 

Úřad práce může po individuálním posouzení podmínek u jednotlivců finančně (MOP, hmotná nouze) 

pomoci s kaucí na novou nájemní smlouvu.  

Magdalena, o.p.s. 

Výjezdy do Votic, terénní programy.  Do Votic jezdí cca 1x týdně. Počet klientů nelze přesně sdělit, 

mohou být anonymní. Oslovují lékárny, spolupráce s organizacemi, zajištění odborné likvidace 

stříkaček, přednášky ve školách apod.  Terénní pracovnice mohou klienti poznat i podle batohu s 

logem. Většina klientů jezdí radši do Benešova, z důvodu anonymity. Bc Stejskalová vznesla dotaz, 

zda by bylo možné po domluvě využít kancelář komunitního centra v klášteře.  Pokud bude zájem, 

možnost domluvy.  Celkově je nejvíce rozšířený pervitin, THC u mladistvých. 

Ve Voticích proběhlo testování na HIV. Zájem byl, pár občanů přišlo. Na skutečnost, že jsou Votice 

malé město, je to dobrý výsledek. 

Občanská poradna Diakonie 

Každou středu od 8:00-16:00, Komunitní centrum Votice. Pracovní doba na počet klientů dostačuje. 

V případě velkého nárůstu klientů je možné po domluvě pracovní dobu změnit. Ve dnech mimo 

středu je možná komunikace po emailu. 

Dobrá spolupráce s koordinátorkou sociální práce, kurátory. Je větší osvěta ohledně objednání se do 

poradny dopředu, snížil se počet neobjednaných klientů.   

Největší počet klientů je s dluhy. V současné době se zvýšil počet osob, které žádají o oddlužnění.  

Co se týká dluhů, největší počet jsou dluhy ze spotřebitelských úvěrů, sociální a zdravotní pojištění, 

půjčky. Osoby ani pořádně neví, co podepisují a podepíší i špatné smlouvy.  

 Na oddlužnění nedosáhne každý, nelze oddlužnění u osoby, která nemá zaměstnání. Osoby s ID jsou 

zvýhodněné, postačí zaplatit 60 % po dobu 3 let.  

MAS Voticko, Nikola Tupá: 

Připravuje se akční plán, kde se aktivity zaměřují i na sociální práci. V rámci aktivit je v plánu 

podporovat i osoby sociálně vyloučené. Cílovou skupinu by v přímé práci podporoval sociální 

pracovník, vše ve spolupráci s obcemi MAS.  

 

Úřad práce 



Změna v rodičovském příspěvku. Příspěvek bude vyšší, ale bude to znamenat pro osoby, které 

dosáhly na příspěvky hmotné nouze a SSP, že o příspěvky přijdou. Problém je, že se dlouho nezvýšila 

částka životního minima.  

Stále stoupá počet osob, které nemají nárok na výplatu ID, SD. Dostanou se do důchodového věku, 

nebo jsou osoby invalidní, ale nemají nárok na výplatu důchodu. Často neví, že s DPP není hrazeno 

sociální pojištění, tudíž také nebudou mít nárok na důchod.  

Je potřeba zvýšit počet sociálních bytů. Postačila by buňka/ místnost pro jednotlivce, do začátku. Je 

málo bytů, kam lze umístit jednu osobu.  

 Je potřeba osvěty ohledně nároků na příspěvky, důchody. Dobrá by byla kampaň, přednášky pro 

osoby, jak mohou dopadnout, když si nebudou hradit pojištění, problém s umístěním do zařízení aj.  

Forma - otázky- odpovědi.  

Bc. Stejskalová - dotaz na ÚP, zda lze rozšířit úřední hodiny. Paní Řeháčková, ÚP - úřední hodiny jsou 

každý den, otevřeno pro veřejnost Po-ČT. Pátek je pro terénní práci, zpracování žádostí aj. Nelze pro 

veřejnost rozšířit úřední hodiny. Mají možnosti Po a St přijít do 17 :00, jiné dny do 11:00. Před 8:00 a 

po 11:00 lze na ÚP zavolat.  

V evidenci ÚP je část osob s duševním onemocněním, cca 1/3. Tyto osoby je problém zaměstnat - 

stigma psychiatrických osob. Často by měli nárok na ID již od zletilosti, ale neví, že si mohou žádat - 

po několika letech již ztratí nárok na výplatu a jsou bez prostředků.  

Problém s malým počtem částečných úvazků, špatná zaměstnatelnost OZP - často potřeba další 

osoby, asistenta. Je problém i obsadit místa na VPP.  

 

 

 

 

 

 

 


