
 

 

Město Židlochovice, Masarykova č.100 

www.zidlochovice.cz 

Koncepce „Návrat osob na trh práce“ 

1. Úvod 

Koncepce je: Pracovní rozvrh, pojetí úkolu, plán přípravy a provedení úkolu nebo práce. 

Smyslem koncepce je nastínit postup, jak pracovat s občany, kteří dlouhodobě nepracují, ztratili 

pracovní návyky vlivem různých závislostí, ztratili bydlení, rodina o ně nejeví zájem či rodinu vůbec 

nemají. Potulují se po městě a se svojí špatnou situací si již nedovedou poradit, vlastními silami 

nedovedou nastalou situaci jakkoliv zlepšit.  

Naším cílem je tyto lidi podchytit, podat jim pomocnou ruku, motivovat je k řešení vlastní špatné 

situace, pomoci jim vypěstovat nebo navrátit pracovní návyky, naučit je dodržovat pracovní režim a 

vydržet v práci. Odrazovým můstkem bude práce v organizační složce města Židlochovice „ Úklid a 

údržba města Židlochovice“. Hlavní náplní této složky je péče o veřejnou zeleň a péče o čistotu a 

pořádek ve městě.  

2. Pojmy 

 

• Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je stav trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna nebo ochotna najít si placené 

zaměstnání. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, která je starší patnácti let, osoba, která 

si aktivně hledá práci a osoba, která je připravena k nástupu do práce do 14 dnů. 

Za vážný ekonomický problém je považována dlouhodobá nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný nemá 

práci déle než rok. V takovém případě je velmi těžký návrat zpět do práce. 

• Bezdomovectví  

Dle definice bezdomovectví ETHOS (Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení) 

vytvořenou Evropskou federací národních sdružení pracujících s bezdomovci se jedná o souhrnné 

označení pro heterogenní populační skupinu zahrnující jak viditelné bezdomovce, tj. osoby, které spí 

venku (bez střechy), tak osoby, které v důsledku nemožnosti zajistit si  jiné bydlení žijí v ubytovacích 

zařízeních pro bezdomovce, dále osoby, jejichž bydlení je nejisté, a také osoby, které žijí 

v podmínkách, které neodpovídají minimálním standardům bydlení v daném kulturním a sociálním 

prostředí. 

• Sociální vyloučení 

Sociální vyloučení je situace, kdy se osoba ocitá mimo běžný život společnosti a nemá možnost se do 

něj zapojit. Vyčlenění osoby z běžného života společnosti a nemožnost zapojení  se do něj, mohou 

mít různé důvody (ekonomické, sociální, kulturní, vliv společensky nežádoucích jevů, dopady trestné 

činnosti jiné osoby apod.) a  mohou se projevovat v různých oblastech života (bydlení, kontakt se 



 

 

sociálním prostředím, vzdělání, pracovní uplatnění, příjmová situace, bezpečnost, duševní zdraví 

apod.) Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou 

k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole 

atd.)  

3. Cílové skupiny osob 
 

• nezaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní 

• občané závislí na alkoholu  

• drogově závislí  

• osoby bez domova 

• osoby zadlužené 

• osoby problémové 

 

4. Individuální přístup  
 

- individuální přístup je nezbytný vzhledem k charakteristice osob, kterým se chceme věnovat 

- individuální přístup je nezbytný i pro efektivní vedení vzájemné spolupráce 

- vyhledávání osob v terénu, zaměření se na osoby v obytných buňkách v Židlochovicích 

- oslovení těchto osob s nabídkou pomoci zlepšit jejich sociální situaci 

- motivační pohovor s cílem zapojit osoby do pracovního procesu 

- založení osobního spisu (povinnost vést SZSP dle přísl. zákona) 

- zjišťování možností klientů, co se týká vzdělání, zdravotního stavu, dovedností, zručností a 

zájmů 

- individuální přístup znamená respektovat a zohledňovat momentální situaci, potřeby a 

problémy klienta. 

     

5. Efektivní komunikace  

Cílem efektivní komunikace je získat klienta k aktivní spolupráci na řešení jeho situace. V našem 

případě to bude nasměrovat klienta na práci v organizační složce města Židlochovice, která se zabývá 

úklidem a údržbou zeleně města, případně na jiné organizace.  Při samotném poradenském 

rozhovoru je předmětem zájmu klient a jeho potřeby. Pro dosažení efektivní spolupráce s klientem je 

nezbytné dosáhnout ve vzájemné komunikaci důvěry, porozumění. Sociální pracovník, který bude 

pracovat s těmito klienty, by měl disponovat odpovídajícími zkušenostmi, dovednostmi v efektivní 

komunikaci. Princip vedení efektivní komunikace spočívá v kladení otevřených otázek, v aktivním 

naslouchání, součástí je i schopnost empatie a citlivé reakce na klientovy emoce. To vše pomůže 

dosáhnout daného cíle - poskytnout radu, získat klienta pro spolupráci, ve výsledku zapojit klienta do 

pracovního procesu a následně zapojit do běžného života.  

 

 

 



 

 

6. Terénní sociální práce. 
 

Sociální pracovník.  

O klienty se bude starat terénní sociální pracovník, který bude hlavním koordinátorem činnosti. 

Hlavními úkoly koordinátora bude zejména: 

- vyhledávání osob – depistáž 

- posouzení životní situace 

- plánování s klientem 

- zaměření na změnu klienta a sociální prostředí 

- doprovázení klienta 

- preventivní práce 

- zprostředkování další pomoci a asistence při jednání s organizacemi 

- zastupování práv klienta 

- spolupráce s relevantními službami 

- dokumentace práce 

Sociální pracovník bude zařazen do struktury odboru sociálních věcí MěÚ Židlochovice, pod 

vedoucí odboru ve věcech týkajících se přenesené působnosti. V záležitostech týkajících se 

samostatné působnosti bude úzce spolupracovat s odborem investic a místního hospodářství (OIMH). 

V rámci přenesené působnosti bude vykonávat činnosti sociálního pracovníka v celém správním 

obvodu obce s rozšířenou působností. 

 

 

7. Realizace veřejné služby. 

Veřejná služba může být organizována orgány státní správy a samosprávy, proto by město 

Židlochovice mohlo tuto aktivitu zrealizovat. Mezi činnosti, ve kterých může být veřejná služba 

realizována, jsou zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, péče o zeleň, 

udržování veřejného pořádku apod., což jsou činnosti pro město velmi prospěšné.  

 

Koordinátor veřejné služby 

O klienty se bude starat terénní sociální pracovník, který bude hlavním koordinátorem, mezi jeho 

úkoly bude patřit zejména: 

Co se týká klienta: 

- ranní dohled nad včasným příchodem do práce 

- zhodnocení fyzické kondice 

- pomoc při zajištění pomůcek a nářadí k práci 

- stanovení pracovní doby 

- určení úkolu na pracovní den popř. čas 



 

 

- dohled nad dodržením pracovní doby 

- dohled nad splněním daného úkolu 

- předání splněného úkolu 

- dohled nad vrácením nářadí a pomůcek. 

 

Co se týká ÚP a zaměstnavatele: 

- plánování práce na určité období (ve spolupráci s OIMH) 

- administrativa (za klienty)- zpracování pro úřad práce – výkazy práce, docházka, hodnocení 

klienta 

- administrativa – (za město) – zpracování žádosti o organizování VS, podávání žádostí o 

refundaci nákladů na pojištění, žádost o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní 

prostředky a další. 

 

 

8. Statistika. 

V tabulce je uveden aktuální stav možných zájemců o veřejnou službu. Informace poskytl 

Úřad práce kontaktní místo Židlochovice. 

 

Zpracovala: Bc.Lenka Brázdová, koordinátorka KPSS ve spolupráci s Mgr.Ivou Tycovou, vedoucí odb. 

sociálních věcí a ing.Hanou Zajícovou, soc. pracovnicí odb. sociálních věcí MěÚ Židlochovice (květen 

2017). 


