MANUÁL O MOŽNOSTECH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO
OBČANY OBCE

Úvodem
Obec Veselíčko je jednou ze čtyř obcí České republiky, která je od května roku 2017
zapojena do realizace projektu ověření koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí. Projekt s názvem „Pilotní ověření
sociálního bydlení ve Veselíčku“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Při
jeho realizaci dojde nejen k vytvoření zázemí pro poskytování sociálního bydlení našim
občanům, ale také k zavedení sociální práce, kterou hodláme usnadňovat život občanům
obce, zejména pak těm, kteří se vyskytnou ve složitém životním období, jehož překonání
může být jednodušší s naší pomocí.
Díky získaným finančním prostředkům byla na částečný úvazek přijata na Obecní úřad
sociální pracovnice, která je připravena pomáhat Vám radou a vlastním nasazením. Tento
dokument Vám přináší stručný popis toho, s čím se na ni můžete obracet.
Věříme, že novou formu poskytované pomoci oceníte, i když bychom byli rádi, kdybyste se
do vážných životních situací raději vůbec nedostali.

Tomáš Šulák

Mgr. Alžběta Panáková

Starosta

Místostarostka
Garant projektu

„Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v obci Veselíčko“ projekt reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006203, spolufinancovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Jak postupovat, když Vás postihne náhlá sociální událost
V životě každého z nás může dojít k takovému vývoji sociální situace, kdy máme vážné
potíže vyřešit vlastními silami zejména jejich ekonomické nebo společenské dopady.
Naše obec má trvalou snahu pro své občany vytvářet takové podmínky, aby Vám mohla být
nápomocna. Tento stručný dokument má za cíl Vás informovat o oblastech, ve kterých jsme
připraveni Vám pomoci a jak.

Které oblasti považujeme za sociální událost?
Na jedné straně dochází k plánovaným událostem, kterými například může být:
 Narození dítěte

 Stáří

 Mateřství

 Založení rodiny

 Dospívání

 Nový životní start

Pak ale také nastávají situace, které předem plánovat nemůžeme. Mezi ty řadíme především
tyto:
 Nemoc

 Nezaměstnanost

 Úraz

 Diskriminace

 Invalidita

 Ztráta sociálních vazeb

 Úmrtí blízké osoby

Pomoci, které se Vám může dostat a kterou se Vám pokusíme zajistit, se říká sociální
podpora. V rámci sociální podpory společnost poskytuje finanční prostředky podle
jednotlivých nepříznivých životních událostí. Stát vyplácí prostřednictvím různých úřadů
následující příspěvky:


přídavek na dítě



rodičovský přídavek



porodné



zaopatřovací příspěvek



příspěvek na dopravu



pohřebné



sociální příplatek a příplatek na bydlení

Každý člověk se potýká s jiným životním problémem, a proto má také každý jedinec
nárok na jinou formu pomoci.

V případě, že patříte do jedné z následujících sociálních skupin, tak jste to přesně Vy,
komu můžeme pomoci zlepšit životní podmínky a zajistit Vám tak důstojnější život.

 rodiče samoživitelé,

zanedbávány + práce s rodinou

 rodiny s mnoha různými

těchto dětí,

potížemi,
 rodiny, které procházejí
rozvodovým řízením,
 zdravotně znevýhodněné
osoby,
 osoby dlouhodobě
nezaměstnané,
 občané vysokého věku,
 děti, které byly či jsou
zneužívány, týrány anebo

 nevyléčitelně nemocné osoby,
které jsou na sklonku života,
 osoby s mentálním
onemocněním nebo duševní
chorobou,
 uživatelé drog,
 ženy poskytující placené
sexuální služby,
 osoby poškozené trestnou
činností nebo pachatelé
trestných činů.

Existuje celá řada oblastí, ve kterých jsme připraveni Vám poradit, jak dále postupovat
při jednání se státními úřady. Nejčastěji by se mohlo jednat o následující životní situace:


V případě, že patříte mezi osoby, které disponují nízkým příjmem, mohl by se
Vás týkat příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení nebo příspěvek na
živobytí.



Tak zvanou pomoc v hmotné nouzi získáte tehdy, postihla-li Vás mimořádná
událost, kterou nejste schopen/a zvládnout vlastními silami.



Jste-li v situaci, kdy trpíte Vy nebo někdo z rodiny nějakým typem postižení
a vlastníte průkazku ZTP nebo ZTP/P, máte nárok na příspěvek na mobilitu,
příspěvek na zvláštní pomůcky, příspěvek na péči (pokud potřebujete
asistenci druhé osoby) a samozřejmě také na invalidní důchod.



V případě, že Váš zdravotní stav trvá déle než jeden kalendářní rok, máte
nárok na příspěvek, který Vám ulehčí Váš nepříznivý zdravotní stav
a následné zapojení do společnosti.

V případě, že Vás trápí cokoliv z výše zmíněného nebo máte jakékoliv dotazy týkající
se Vašich nároků na pomoc ze strany státu, přijďte vše zjistit na náš obecní úřad, kde
se Vám bude věnovat sociální pracovnice Bc. Ivana Svobodová a pomůže Vám
s dosažením adekvátního, důstojného a společensky naplněného života.

Úřední hodiny sociální pracovnice:

Středa 8.00 – 14.00
Kancelář sociální pracovnice – Obecní úřad Veselíčko, 1. patro

Sociální pracovnici můžete předem kontaktovat telefonicky nebo zaslat email a dohodnout si
přesný termín schůzky.
Sociální pracovnice
Bc. Ivana Svobodová
Obec Veselíčko
Veselíčko 68
Tel.: 728 188 467
Email: Ivana.svobodova@obec-veselicko.cz

Garant projektu
Mgr. Alžběta Panáková
Obec Veselíčko
Veselíčko 68
Tel.: 731 845 245
Email: alzbeta.panakova@obec-veselicko.cz

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že novou službu poskytovanou naší obcí
uvítáte.

