Pracovní náplň oddělení sociálních věcí
Na úseku sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc a základní sociální poradenství.
Provádí šetření sociální situace klientů a realizuje přímou práci s klienty.
V sociální oblasti sleduje a vyhodnocuje potřeby občanů města a navrhuje jejich řešení.
Zajišťuje úsek sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zvláštními zákony a úzce spolupracuje
s jinými orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Provádí depistážní činnost.
Podílí se na zajištění sociální služby v nezbytném rozsahu, sociální začleňování osob.
Vede specializovanou agendu sociální práce.
Spolupracuje s Úřadem práce při řešení situace osob v hmotné nouzi.
Ve správním řízení rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
dohlíží jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti.
V případě potřeby vykonává veřejného opatrovníka (osobám omezených ve svéprávnosti).
Spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, se školskými zařízeními, se zdravotnickými
zařízeními, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi a institucemi při
řešení životní situace občana.
Pečuje o rodinu a děti.
Podílí se na zmírňování následků nezaměstnaných.
Zajišťuje pečovatelskou službu.
Informace o činnosti sociálně právní ochrany dětí (SPOD)
Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte.
Městský úřad Rousínov je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí (SPOD), ve znění pozdějších předpisů, orgánem sociálně právní ochrany.
Klíčovým článkem v soustavě orgánů sociálně-právní ochrany dětí je v územním obvodu obec
s rozšířenou působností Městský úřad Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 68201 Vyškov,
který zajišťuje SPOD v plném rozsahu. Mimo pracovní hodiny zajišťuje pohotovostní službu.
Městský úřad Rousínov jako pověřený obecní úřad a obec v samostatné působnosti zajišťuje
činnost sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad zajišťuje preventivní a poradenské činnosti:
- vyhledává děti, na které se sociálně-právní ochrana dětí zejména zaměřuje,
- projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte. Rodiče mohou sami
požádat sociálního pracovníka obecního úřadu o pomoc při výkonu práv vyplývajících
z rodičovské zodpovědnosti,
- projednává s dítětem nedostatky v jeho chování,
- sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje
a výchovy ohrožující,
- poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování
nároků dítěte na dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče,
- oznamuje obecnímu úřadu s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu,
že se během své sociální práce setkal s dítětem, na které se sociálně-právní ochrana
zejména zaměřuje.

Kontaktní osoba MěÚ Rousínov:
Jana Vykydalová, vedoucí oddělení SOCV
tel. 517 324 830
e-mail: vykydalova@rousinov.cz
(zastupuje Bc. Pavel Chládek Dis., sociální pracovník)
e-mail: chladek@rousinov.cz
Kontaktní osoba OSPOD MěÚ Vyškov:
Mgr. Ivana Zouharová, vedoucí OSPOD, tel. 517 301 571
e-mail: i.zouharova@meuvyskov.cz

