Pro potřeby zajištění sociální práce ve vztahu k řešení potřeby bydlení a
problematice doplatku na bydlení vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí
toto upozornění pro obce, jejich úřady a krajské úřady.

Sociální práce se zaměřuje na řešení konkrétní situace jednotlivců, skupin osob

I.

nebo rodiny. Za tím účelem využívají kvalifikovaní sociální pracovníci v oboru1
odborné postupy k zajištění potřeb klientů s cílem zlepšení jejich situace nebo
vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. Cílem může být kromě jiného zajištění
vhodného nebo standardního bydlení. Současně je cílem sociální práce tvorba
příznivých společenských podmínek a to tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle
u konkrétního klienta. To znamená, že úřad obce v rámci povinností mu
uložených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (§ 92, § 93, § 93a) a zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (§ 7, § 33 odst. 3, § 35a, § 61,
63 až § 65a) podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských
vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního
blaha. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním
prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské
spravedlnosti a solidarity. Uvedená povinnost je dle citovaných ustanovení
uložena obecním úřadům typu II., typu III., újezdním a krajským úřadům.
Ministerstvo práce a sociálních věcí za účelem metodické podpory a výkladového
stanoviska k uvedeným ustanovením citovaných právních předpisů vydalo
„Doporučený postup č. 1/2012 pro potřeby MPSV, krajských úřadů, obecních
úřadů typu II. a III. a újezdních úřadů, k výkonu sociální práce v přenesené
působnosti“ (dále jen Doporučený postup 1/2012), který je dostupný na webu
MPSV v záložce „Soc. práce a soc. služby“.
Nad rámec doporučeného postupu jsou § 33 odst. 3, § 35a a § 65a v zákoně
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, nové. Ustanovení § 33 odst. 3 se týká
zejména toho, že si klienti mají hledat přiměřené bydlení, přičemž si mají o pomoc
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Kvalifikační předpoklady upravuje ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, nicméně pro nastalou situaci je nutné vnímat spíše vhodnost zajistit výkon této činnosti
odborně připraveným absolventem oboru sociální práce.
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zažádat obec. V ustanovení § 35a je dána povinnost krajské pobočky Úřadu
práce, v případě že doplatek na bydlení začal být poskytován osobě užívající
ubytovací zařízení nebo jiný než obytný prostor, informovat pověřený obecní
úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo újezdní úřad příslušný
podle místa skutečného pobytu uvedené osoby s podnětem k zahájení sociální
práce za účelem řešení bytové situace dotčené osoby. V ustanovení § 65a je
nově zakotvena účelová dotace na zajištění činností sociální práce.
V případě, že nedojde nebo nedochází ke spolupráci, je nutné, aby procesy
podpořily a případně pomohly spolupráci nastavit krajské úřady ve spolupráci
s krajskými pobočkami Úřadu práce ČR. Zde lze uvažovat i o řešení situace, která
přesahuje území správních obvodů úřadů obcí. Uvedené oblasti konkrétně
upravuje část II. Sociální práce na úrovni krajského úřadu, část III. Sociální
práce na úrovni obecního úřadu a část VII. Spolupráce s Úřadem práce ČR
Doporučeného postupu 1/2012.
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O důsledcích novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, konkrétně § 33 odst. 6, která zavedla institut „souhlasu
obce“ v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku,
který užívá k bydlení ubytovací zařízení, které se nacházející v katastrálním
území dané obce, bude MPSV informovat zástupce krajských úřadů
(metodiky sociální prevence a sociální pracovníky) na metodickém dni
dne 24. 6. 2015. Konkrétně bude řešen standardní postup v kontextu výše
popsaných povinností:
-

v případě nových žádostí – sociální pracovník kontaktního pracoviště ÚP ČR
neprodleně informuje sociálního pracovníka obecního úřadu a na základě
výše popsané zákonné povinnosti budou s tímto klientem okamžitě zahájeny
činnosti sociální práce dle platné právní úpravy a Doporučeného postupu
1/2012.

-

v případě přehodnocení stávajících žádostí – obdobně.
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III.

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále připomíná, že od roku 2015 jsou nově
právě na tyto činnosti účelově určené finanční prostředky – viz metodika pro
poskytování příspěvku na výkon sociální práce (příloha č. 1 k Příkazu ministryně
14/2015) dostupná na webu MPSV, záložka Soc. práce a soc. služby.

Zpracoval odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení (22),
Schválil: PhDr. Radek Suda, stálý zástupce ředitele odboru
V Praze dne 24. 6. 2015
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