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SOCIÁLNÍ PRÁCE
NA OBCI
Sociální pracovníci jsou často
přímo zaměstnanci městských
úřadů, úřadů městských částí či
magistrátů. Ve větších městech
existují samostatná oddělení
specializovaná např. na osoby
ohrožené sociálním vyloučením
(sociální kurátoři) nebo rodiny
s ohroženými dětmi (oddělení sociálně právní ochrany dětí).
Na menších městech mají sociální
pracovníci zaměření obecnější. Jejich úkolem je řešit tíživé sociální situace jednotlivců a rodin, přičemž
někdy jde o jednorázovou podporu, jindy o dlouhodobé provázení.
Tito pracovníci tedy musí mít dobrý přehled o tom, co se v dané
komunitě děje, a zároveň i o tom,
jaké zdroje pomoci jsou nablízku.
Za sociálním pracovníkem mohou
lidé přijít na úřad, ale také často
vyjíždí do terénu, ať už monitorovat
situaci, za konkrétními rodinami
anebo do různých zařízení. Sociální pracovník by měl být tím, kdo
dokáže nalézt nejlepší způsoby
řešení s využitím místních zdrojů
a být po celou dobu nablízku těm,
kteří jsou situací nejvíce ohroženi.

že doma čelil zneužívání a fyzickým
útokům svého bratra. Pan N. trpěl
mentální retardací a byl uznán invalidním, avšak bez nároku na výplatu. Jeho rodiče v té době již nežili.
Když se sociální pracovnice s panem
N. potkala, viděla silně zanedbaného
člověka bez hygienických návyků.
Skutečnosti sdělené starostou pan
N. popíral, bylo ale zjevné, že má
strach z bratra. Pracovnice se nejprve zaměřila na vytvoření bezpečí
a důvěry, v sérii schůzek se jí podařilo
navázat s panem N. bližší spolupráci.
Vzhledem k jeho excesivnímu pití
vedly první kroky pana N. do psychiatrické léčebny, kde později
získal i chráněné bydlení. Překvapivě dobře se začlenil do kolektivu
i do pracovní terapie. Sociální pracovnice panu N. zprostředkovala
stacionář pro osoby s mentálním
postižením, kam začal dojíždět.
Po kratším nácviku se mu podařilo
jezdit samostatně autobusem.
V současnosti bydlí v novém chráněném bydlení, pracuje se dřevem
a za vydělané peníze byl poprvé
v životě u moře.
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PŘÍKLAD Z PRAXE
Starosta menší obce se obrátil
na sociální pracovnici se žádostí
o řešení situace pana N., který v té
době přespával často venku, proto-

Za spolupráci
na tvorbě letáku
děkujeme Městu
Jemnice.

