
Komu může sociální pracovník pomoci? 

•  osobám se zdravotním postižením 

• osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné 

osoby 

  osobám s různým rozsahem omezení 

svéprávnosti a opatrovníkům 

• osobám ohroženým sociálním vyloučením 

z důvodu stáří, zdravotního postižení, jiné sociální 

události, příslušnosti k národnostní menšině nebo 

lokální komunitě, nezaopatřenosti 

• osobám ohroženým rizikovým způsobem života 

(závislosti na alkoholu, na hracích automatech, na 

drogách) 

• obětem agrese, trestné činnosti a domácího 

násilí 

• osobám, které ztratily přístřeší, nebo 

se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení 

• nezaměstnaným a osobám s materiálními 

problémy (nízké příjmy, zadlužení, ztráta živitele 

rodiny) 

• rodinám s dětmi 

 seniorům 

 osobám propuštěným z VTOS, školských 

a zdravotnických zařízení 

 

 

V jakých oblastech může sociální 

pracovník pomoci? 

 

Bydlení – pomoc při udržení stávajícího bydlení, 

pomoc s hledáním náhradního bydlení apod. 

Finance – poradenství týkající se půjček 

a možných rizik, podpora při hospodaření 

s financemi, pomoc při řešení dluhů a exekucí, 

spolupráce při domluvě splátkových kalendářů, 

poskytnutí informací o sociálních dávkách, 

pomoc při řešení hmotné nouze. 

Pracovní uplatnění – pomoc při jednání s ÚP 

ČR a zaměstnavateli, pomoc při hledání 

vhodného zaměstnání. 

Jednání na úřadech a dalších institucích – 

pomoc při komunikaci a jednání na úřadech, 

doprovod při jednání na úřadech, pomoc 

při vyplnění žádostí o dávky, poradenství 

v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení. 

Poradenství a podpora pečujícím osobám – 

poradenství a pomoc v oblasti dávek při péči, 

poradenství při výběru a zprostředkování vhodné 

sociální služby. 

Informace o možnostech rodinné a seniorské 

politiky – seniorské kluby, Rodinné, 

mezigenerační a seniorské centrum v Mor. 

Krumlově, setkávání maminek s dětmi. 

 

Pomoc při řešení dalších sociálních situací, 

jež nejsou uvedeny a jsou v kompetenci sociálního 

pracovníka: 

 

 Poradenství a podpora při vyřizování 

zaopatřovacího příspěvku 

 Vyřízení zvláštního příjemce důchodu 

 Poradenství při řešení záležitostí u osob 

s omezením svéprávnosti 

 Poradenství ve věci opatrovnictví fyzické osoby 

 Výdej parkovacích průkazů pro osoby 

se zdravotním postižením. 

 Výdej euroklíče pro osoby se zdravotním 

postižením 

 Podpora při podání žádost o sociální byt 

 Podpora při podání žádosti do Domu 

s pečovatelskou službou (DPS) 

 Podpora při podání žádostí do Domovů 

pro seniory a dalších pobytových sociálních 

služeb 

 

Jak nás oslovit a jak pomáháme 

 sami aktivně vyhledáváme své klienty 

 na základě Vaší osobní návštěvy 

 telefonicky 

 e-mailem 

 dopisem 



Jakým způsobem vám pomůžeme vaši 

situaci řešit 

 

 Vaši situaci posoudíme, můžeme vás navštívit 

v místě bydliště 

 Poskytneme vám informace o sociálních dávkách 

a návazných službách, doprovodíme vás na 

jednání s jinými institucemi. 

 Můžeme vám pomoci předcházet vzniku dalších 

nepříznivých životních situací 

 Spolupracujeme s různými neziskovými 

organizacemi, dáme vám kontakt na potřebné 

odborníky nebo pro vás rovnou dojednáme termín 

schůzky. 

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí se nachází ve 2. patře 

budovy MěÚ Moravský Krumlov,  

nám. Klášterní 125 

672 01 Moravský Krumlov 

web města: www.mkrumlov.cz 

 

 

Pondělí    8:00 – 11:30, 12:30 - 17:00 hod. 

Úterý       8:00 – 11:00, 11:30 - 14:00 hod. 

Středa     8:00 – 11:30, 12:30 - 17:00 hod. 

Čtvrtek    8:00 – 11:00, 11:30 - 14:00 hod.         

Pátek       8:00 – 11:00, 11:30 - 14:00 hod. 

 

Na koho se můžete obrátit: 

 

Bc. Marie Bartošková 

Vedoucí odboru, agenda zvláštního příjemce 

důchodu, sociálně-právní ochrana dětí 

Tel.: 515 300 717 

Email: bartoskovam@mkrumlov.cz 

 

Mgr. Vladimíra Šulcová 

Sociální pracovnice, veřejný opatrovník pro 

Město Moravský Krumlov, koordinátor rodinné 

politiky. 

Tel.: 515 300 742 

Email: sulcovav@mrumlov.cz 

 

Novotná Nikol, DiS. 

Sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé, 

veřejný opatrovník pro Město Moravský 

Krumlov. 

Tel.: 515 300 743 

Email: novotnan@mkrumlov.cz 

 

Mgr. Radka Binková 

Sociální pracovnice 

Tel.: 515 300 716 

Email: binkovar@mkrumlov.cz 

 

 

 

Sociální práce 

Město Moravský 

Krumlov 

 

 

 

 
 

 

 

Odbor sociálních věcí poskytuje poradenství 

a nápomoc při řešení obtížných životních situací. 

Sociální práce hledá způsoby, jak člověku 

pomoci překonat problémy, na které sám nestačí, 

případně zmírnit dopady sociálního vyloučení, 

zdravotního postižení, náhlé krizové situace 

apod. 
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