
PRACOVNÍ SETKÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ 

ODBORU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM  

A ÚŘADU PRÁCE VLAŠIM 

 

Sociální pracovnice odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Vlašim se 

pravidelně setkávají se sociálními pracovnicemi Detašovaného pracoviště Vlašim 

Úřadu práce ČR. V roce 2020 se setkaly celkem dvakrát.  

První setkání proběhlo v lednu 2020. Druhé setkání bylo naplánováno na duben 

2020. To se z důvodu nastalé pandemické situace COVID_19, vydávaných 

protiepidemických opatření a vládních nařízeních ČR, nekonalo. Z výše 

uvedených důvodů muselo dojít k přerušení pravidelných interdisciplinárních 

setkávání. Dlouhodobá a dobře nastavená mezirezortní spolupráce probíhala 

plynule dál. Pouze došlo k omezení osobních kontaktů, informace byly četněji 

předávány telefonickou či písemnou formou. Probíhala vzájemná informovanost 

o legislativních změnách, metodických doporučeních a novinkách vydávaných 

MPSV formou tiskových zpráv. Jako například změny v oblasti sociálních dávek 

pro osoby se zdravotním postižením (zvýšení příspěvku na péči od 1.7.2020) 

nebo další změny v oblasti vyplácení sociálních dávek (formy přijímání žádostí, 

změny termínů pro dokládání příjmů společně posuzovaných osob u sociálních 

dávek vyplácených ze systému státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi 

atd.). 

Druhé osobní setkání se uskutečnilo v září 2020. Na programu bylo seznámení 

s proběhlými organizačními změnami na Detašovaném pracovišti Vlašim ÚP ČR. 

Byly předány aktuální informace z oblasti změn v sociálních dávkách ze systému 

státní sociální podpory (příspěvku na bydlení) a ze systému pomoci v hmotné 

nouzi (zejména mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s vážnou mimořádnou 

událostí spojenou s COVID_19), atd. Dále byly poskytnuty informace z oblasti 

zaměstnanosti – aktuality, změny, opatření, kdy například došlo ke zrušení 

skupinového poradenství (opatření v souvislosti s COVID_19).  

Další pravidelná osobní setkávání nebylo možné do konce roku 2020 realizovat, 

opět z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s COVID_19.  

Sociální pracovnice mezi sebou komunikovaly a spolupracovaly více telefonicky. 

Hledaly možné způsoby řešení a pomoci jednotlivým klientům, kteří se ocitli 



v této nelehké době v tíživé životní situaci. Ať již z důvodu, že někteří jednotlivci 

byli najednou zcela osamoceni, anebo vlivem existenčních dopadů (ztráta 

zaměstnání, výpadek finančních příjmů atd.). Jejich společným cílem bylo zlepšit 

sociální situaci klientů. 

 

 

 

 

https://www.vimvic.cz/pracovni-nabidky/urad-prace/up-cr-kontaktni-pracoviste-brno-mesto

