Odbor sociálních věcí (odbor SOC)
(1) V oblasti přenesené působnosti:
vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti pověřeného
obecního úřadu a v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:
1) podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů:
a) plní povinnosti při řešení situace osob v hmotné nouzi, chrání jejich práva
a zájmy, přičemž spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce,
b) informuje osoby o možných postupech řešení hmotné nouze, zapojuje je
do řešení jejich situace a vede je k vlastní odpovědnosti,
c) v souvislosti s výkonem činností sociální práce vede Standardizovaný záznam
sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému
práce a sociálních věcí,
d) aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již
ve stavu hmotné nouze nacházejí,
e)
spolupracuje s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi
nachází,
f)
shromažďuje a analyzuje údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné
pro posouzení jejich situace a dohoduje s nimi postupy řešení, přičemž používá
vhodné metody a postupy sociální práce,
g) vede nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace osob
v hmotné nouzi,
h) při řešení spolupracuje s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi
a umožňuje orgánům, oprávněným ke kontrole na tomto úseku, kontrolu
použitých metod a postupů,
ch) při řešení situace osob v hmotné nouzi spolupracuje s provozovateli sociálních
služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné
nouzi v obci, příp. regionu, pomáhají
2) podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů:
a) rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
b) dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti,
c) ruší rozhodnutí o ustanovení ZP pro odpadnutí důvodů nebo neplnění
povinností ZP,
3) podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „SPOD“),
ve znění pozdějších předpisů:
a) plní povinnosti § 10 uvedeného zákona se zaměřením na děti uvedené v § 6
(mj. vyhledává děti uvedené v § 6, projednává s rodiči odstranění nedostatků
ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování a tyto
skutečnosti oznamuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou
působností, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost
poradenství při uplatňování nároků dítěte)
b) podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí podle OSŘ
(§ 14 odst. 6)
c) dle § 15 odst. 1 zajišťuje neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče
přiměřené jeho věku (úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace)
d) plní povinnosti § 37 odst. 1, 2 – zajišťuje sociálně-právní ochranu ve zvláštních
případech (zajištění základních potřeb vč. zdravotních služeb dítěti z ciziny
bez péče, v ohrožení nebo narušení života nebo příznivého vývoje),
e) plní povinnosti § 51 (na vyžádání podává v nezbytném rozsahu zprávy
o poměrech dítěte soudům, obci s rozšířenou působností, státnímu
zastupitelství pro občanské soudní, správní a trestní řízení a poskytuje
v nezbytném rozsahu údaje a informace úřadům práce, obcím s rozšířenou
působností, orgánům sociálního zabezpečení a veřejnému ochránci práv),

f)

4)

v souvislosti s plněním úkolů dle zákona navštěvuje dítě a rodinu v prostředí,
kde se dítě zdržuje, k zjištění sociálních podmínek dítěte a k zjištění jeho
chování,
g) vede spisovou dokumentaci v rámci svěřené agendy dle Směrnice Ministerstva
práce a sociálních věcí,
h) u tzv. aktivních spisů provádí dle potřeby kontrolní šetření v domácnostech
a spolupracuje s rodinami vedenými v rejstříku ROD,
i)
poskytuje sociálně-právní poradenství rodinám s dětmi a zprostředkovává
kontakty na orgány sociálně-právní ochrany, spolupracuje s orgánem SPOD
obce s rozšířenou působností,
j)
poskytuje orgánům oprávněným ke kontrole na úseku SPOD podklady
a informace k provádění této kontroly,
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů zabezpečuje výkon funkce veřejného opatrovníka, je-li opatrovníkem
osobám omezeným ve svéprávnosti soudně ustanoveno město.

(2) V oblasti samostatné působnosti:
1) plní úkoly zabezpečované obcí v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
2) zabezpečuje výkon funkce opatrovníka pro správní řízení dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je-li jím město ustanoveno jiným
správním orgánem,
3) zabezpečuje výkon funkce opatrovníka pro správní řízení dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, osobám neznámého pobytu,
4) poskytuje občanům informace a poradenství ve věci opatrovnictví osob dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
5) zabezpečuje a vyřizuje korespondenci sociální komise, zabezpečuje sociální komisi
podklady k řízení o přidělování dotací nestátním neziskovým organizacím a jiným
organizacím působícím v oblastech sociálních služeb, poskytování zdravotní péče,
humanity, prevence kriminality a jiných sociálně-patologických jevů,
6) vede agendu a evidenci žadatelů o byt s pečovatelskou službou a připravuje
sociální komisi podklady pro návrh do rady města,
7) metodicky řídí a kontroluje činnost Klubů důchodců, zabezpečuje přednášky,
besedy a zájezdy,
8) zajišťuje dostupnost informací o možnostech poskytování sociálních služeb
na území kraje, aktivně se podílí na komunitním plánování sociálních služeb,
9) zajišťuje poradenskou činnost občanům v oblasti sociálních služeb,
10) poskytuje informace a zprostředkovává pomoc v souvislosti s možnostmi léčby
i terapie drogových a jiných závislostí,
11) poskytuje informace a zprostředkovává pomoc v souvislosti s domácím násilím,
12) zprostředkovává odbornou pomoc v případech aktuálních krizových situací osob
společensky nepřizpůsobivých,
13) podílí se na řešení bydlení osob bez přístřeší,
14) podílí se na řešení otázek bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů,
15) dle § 33, odst. 6 zákona o hmotné nouzi vydává vyjádření obce k doplatku
na bydlení osobám užívajícím ubytovací zařízení,
16) poskytuje občanům informace a poradenství na úseku odškodnění státu,
17) poskytuje občanům sociálně právní poradenství – informace a pomoc při vyřizování
záležitostí v sociální oblasti, zprostředkovává kontakty na příslušné orgány, odborná
pracoviště a instituce veřejné správy, spolupracuje s ostatními institucemi v rámci
veřejné správy, provádí depistážní činnost,
18) vede agendu osob omezených ve svéprávnosti, zajišťuje sociální šetření
na vyžádání příslušných orgánů a oznamování požadovaných skutečností,
19) poskytuje orgánům, oprávněným ke kontrole činnosti odboru podklady a informace,

20) zabezpečuje součinnost města při výkonu veřejně prospěšných prací, výkonu trestu
obecně prospěšných prací a veřejné služby se Službami města Napajedla, p. o.
a Úřadem práce,
21) zajišťuje správu vyčleněných finančních prostředků odboru sociálních věcí,
22) podílí se na přípravě podkladů pro rozhodování orgánů města v záležitostech bytů
v domech zvláštního určení a v záležitostech souvisejících se zařízeními sociálních
služeb provozovanými příspěvkovou organizací města,
23) spolupracuje s příspěvkovou organizací města poskytující sociální služby i s dalšími
subjekty činnými v regionu v oblasti sociálních služeb,
24) podílí se na koncepčních, metodických a analytických materiálech v oblasti rozvoje
sociálních služeb a sociální pomoci na území města, propaguje dostupné sociální
služby mezi cílovou skupinou a dodává podněty k zajištění služeb chybějících,
koordinace sociálních služeb v obci,
25) spolupracuje a podílí se na řešení vymáhání dlužného nájemného v obecních
bytech,
26) pro potřeby samosprávy obce provádí sociální terénní šetření v souvislosti
s uplatněním žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou a potřebou
zajištění sociálního bydlení,
27) v případě krizových situací plní úkoly ukládané městem (podílí se na evakuaci
a zabezpečení ohrožených osob, spolupracuje s orgány k tomu určenými, poskytuje
informace a zprostředkovává pomoc).

