Popis činnosti odboru sociálních věcí

Činnost odboru sociálních věcí pokrývá sociální agendy týkající se občanů města a obvodu obce s rozšířenou
působností, zejména nezletilých a jejich rodičů, osob v hmotné nouzi a ohrožených sociálním vyloučením,
občanů s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a seniorů. Sociální odbor Městského úřadu Vizovice není
členěn na oddělení. Pracovníci odboru sociálních věcí mají přiděleny jednotlivé agendy.
Na úseku sociální práce poskytuje základní a odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené, rodiny,
cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory a realizuje (terénní) sociální práci pro výše uvedené cílové skupiny.
Realizuje opatření vedoucí k řešení problematiky sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice. Podílí se na spolupráci, součinnosti a koordinaci
subjektů v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek
zdravotně postiženým občanům.
Zajišťuje poskytování základního sociálního poradenství a sociální práce osobám omezeným nebo zbaveným
způsobilosti k právním úkonům, kterým vykonává funkci veřejného opatrovníka Město Vizovice.
Při péči o rodinu a děti zabezpečuje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Sleduje ochranu
práv dětí a plní potřebná opatření se znalostí problému a místních podmínek. Poskytuje preventivní a odborné
poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pomáhá rodičům a dalším osobám odpovědných za výchovu
dětí při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, sleduje nepříznivé vlivy působící na
děti a příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezení působící nepříznivých vlivů na děti.
V rámci prevence zabezpečuje výkon sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na nezletilé a mladistvé, kteří
mají výchovné problémy, dopouštějí se trestné činnosti a jinak porušují zákony. Poskytuje sociální poradenství a
pomoc dětem, mladistvým jejich rodičům a případně příbuzným v jejich náročných životních situacích týkajících
se výchovných problémů. Poskytuje rovněž odbornou poradenskou pomoc osobám přicházejícím z výkonu
trestu odnětí svobody.
Orgán sociálně právní ochrany (OSPOD) přijímá informace o ohroženém dítěti od každého, kdo upozorní na
skutečnost, že došlo k porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývající z rodičovské odpovědnosti, na
skutečnost, že rodiče nemohou plnit nebo neplní povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti nebo na
skutečnost, že rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo zemřeli, jak
stanoví § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. OSPOD je
oprávněn informace o oznamovateli utajit.
Rovněž samotné dítě může upozornit na své ohrožení a požádat o pomoc a to i bez vědomí rodičů či jiných
osob odpovědných za jeho výchovu. Při své činnosti bere orgán sociálně právní ochrany v úvahu přání a pocity
dítěte.
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti




jejichž rodiče
o zemřeli
o neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo
o nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí
ze svěření dítěte do její výchovy









které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku,
nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí,
spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným
činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky, nebo jinak ohrožují občanské soužití
které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných
za výchovu dítěte
na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo
jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně
umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá
déle než 6 měsíců
které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě
násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

Odbor sociálních věcí v rámci sociálně-právní ochrany dětí plní rovněž úkoly na úseku zprostředkování osvojení
dětí a pěstounské péče. Na odbor sociálních věcí se podávají žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných
stát se osvojiteli a pěstouny. K žádosti je třeba přiložit vyjádření obvodního lékaře o zdravotním stavu a žena
vyjádření gynekologa, hodnocení zaměstnavatele a potvrzení výše příjmů, dotazníky žadatelů a fotografie ze
současné doby.
Nabídka služeb
Odbor sociálních věcí městského úřadu Vizovice nabízí dále občanům





základní právní poradenství
zprostředkování vyšetření na odborných pracovištích
zajištění kontaktů a spolupráce se středisky výchovné péče, krizovými centry, poradnami
přednáškovou činnost pro školy

Odbor sociálních věcí v oblasti samostatné působnosti









vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti rozvoje sociálních služeb, sociální pomoci a
zdravotnictví ve správní oblasti
rozhoduje v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány města ve věcech náležejících do
působnosti obce podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (např. o
umístění do domova pro matky s dětmi a zabezpečuje plnění dalších úkolů obce podle citovaného zákona
zabezpečuje plnění úkolů úřadu vzhledem ke klubům důchodců města
provádí sociální depistáž a sociální šetření a podává zprávy na základě vyžádání orgánů města
připravuje podklady pro rozhodování o žádostech na umístění v penzionech-domovech pro důchodce a o
nájmech bytů v domě s pečovatelskou službou
spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb
zabezpečuje součinnost města při výkonu trestu obecně prospěšných prací

Odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:
 podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů (rozhodování o ustavení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohled nad ním)
 podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (ověřování počtu a
náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkajících se pokladniček, zajišťování přítomnosti při
otevření pokladničky apod.)

Odbor vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností








podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních
předpisů, pomoc rodinám a dětem, starým a zdravotně postiženým občanům vyžadujícím zvláštní péči
podle zákona č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o vydávání doporučení k uzavírání
smluv o nájmu bytu zvláštního určení a bytu v domě zvláštního určení
podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (např. výdej tiskopisů a žádanek s modrým pruhem a vedení příslušné evidence o
těchto dokladech)
podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci
příslušníků romské komunity do společnosti),
je-li úřad ustanoven soudem opatrovníkem např. podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona o
Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu
obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů (např. rozhodování o výchovných opatřeních, o svěření dítěte do péče budoucích
osvojitelů), mimo ukládání pokut podle uvedeného zákona.
Odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu, v rozsahu
pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (např. vydávání průkazů mimořádných výhod
a vedení jejich evidence dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením).

