
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Sociální práce je praktická činnost,jejímž cílem je odhalování,vysvětlování, zmírňování a řešenísociálních problémů jako jechudoba, zanedbávání výchovydětí, diskriminace určitých skupin,delikvence mládeže,nezaměstnanost, atp.
Úsek sociální práce na Městskémúřadě v Ivančicích poskytujeporadenství a nápomoc při řešeníobtížných nebo nepříznivýchživotních situací. Sociální prácehledá způsoby, jak člověku pomocipřekonat problémy, na které sámnestačí, případně zmírnit dopadysociálního vyloučení, zdravotníhopostižení, náhlé krizové situaceapod.
Sociální práce je službou klientům,kterou je možno charakterizovatpojmy pomoc, podpora, provázení,nikoli přebírání zodpovědnosti zavlastní život.

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI
- Základní a odborné sociálníporadenství- Nápomoc pro vyřizování žádostínapř. o dávky hmotné nouze,dávky pro osoby se zdravotnímpostižením, dávky statní sociálnípodpory, příspěvek na péči- Zprostředkování další pomoci aslužeb, poradenství v oblastisociálních služeb- Asistence, nápomoc při jednánís organizacemi- Pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů- Pomoc při ustanovení zvláštníhopříjemce dávek, nápomoc přihospodaření s financemi- Nápomoc při náhlých krizovýchsituacích- Sociální práce v terénu- Vyřízení zvláštního příjemcedůchodu- Poradenství při řešení záležitostí uosob s omezením svéprávnosti- Výdej parkovacích průkazů proosoby se zdravotním postižením



KOMU JE NAŠE POMOCSMĚŘOVÁNA
- Osoby ve výkonu a po výkonu trestuodnětí svobody- Osoby bez přístřeší nebo s nejistým

či neadekvátním bydlením- Nezaměstnaní a osobys materiálními problémy- Rodiny s dětmi- Senioři- Osoby se zdravotním postižením- Osoby pečující o osoby závislé napéči jiné osoby- Opatrovníci a osoby před omezenímsvéprávnosti a po omezenísvéprávnosti- Oběti agrese, trestné činnosti adomácího násilí- Osoby ohrožené sociálnímvyloučením- Osoby ohrožené rizikovýmzpůsobem života

KONTAKTY
Vedoucí odboru, agenda zvláštníhopříjemce důchodu, vydávání euroklíče proosoby se zdravotním postižením
Bc. et Bc. Šárka Houfková
Dveře č. 12, 1.patro

546 419 490
houfkova@muiv.cz

Sociální pracovnice, kurátorka prodospělé, vydávání parkovacích průkazůpro osoby zdravotně postižené, senior taxi
Eva Ošmerová, DiS.
Dveře č. 02, přízemí

546 419 493
osmerova@muiv.cz

Sociální pracovnice, veřejný opatrovníkpro Město Ivančice, romský koordinátor
Mgr. Irena Šancová
Dveře č. 02, přízemí

546 419 492
sancova@muiv.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 11:30, 12:30 – 14:00
Středa 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
Čtvrtek 7:30 – 11:30, 12:30 – 14:00
Pátek 7:30 – 11:30, 12:30 – 14:00
Úterý, čtvrtek a pátek je určen proúřední jednání a šetření v terénu(doporučujeme předchozí telefonickoudomluvu).

Více informací na
www.ivancice.cz
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