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INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

15. 5., 10.00-12.00, Mezinárodní den rodiny, beseda, 
tvoření.
17. 5., 10.00-12.00, Sociálně právní poradenství: Ře-
šení obtížných situací v rodině - kde hledat pomoc. 
Lektor: Mgr. Petra Blažková
Více informací naleznete na trebic.familypoint.cz

21. 5., 9-11, Počítačový kurz, SeniorAkademie - začá-
tečníci, Bc. Radek Vodička
23. 5., 9-11, Prevence požární ochrany, SeniorAkade-
mie, Hasičský záchranný sbor
28.–30. 5., 9-11, Malování na plátno I., II., III., ruko-
dělné kurzy, s PaedDr. Blaženou Vejtasovou a s dět-
mi ze ZŠ Cyrilometodějská
4. 6., 9-11, Počítačový kurz, SeniorAkademie - začá-
tečníci, Bc. Radek Vodička
13. 6., 9-11, Jsem senior, NE oběť, SeniorAkademie, 
AIKIDO klub - Mgr. René Novotný
Více na www.seniorpoint.trebic.cz

NA PROBLÉMY
NEJSTE SAMI!  
Pomůže vám Občanská poradna 
Třebíč, z. s. 

Dotaz:
Jsem student a rád bych si v létě přivydělal na 
brigádě. Jaký typ smlouvy mám podepsat a jak je 
to s pojištěním?

Odpověď:
Brigádníci většinou podepisují dohodu o pro-
vedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní 
činnosti (DPČ). U DPP je rozsah práce omezen 
na maximálně 300 hodin v kalendářním roce u 
jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec ani za-
městnavatel neodvádí pojistné na zdravotním 
a sociálním pojištění z odměn do výše 10 000 
Kč měsíčně (u jednoho zaměstnavatele).  Pokud 
měsíční výdělek nepřesáhne 10 000 Kč, student 
neplatí ani zdravotní, ani sociální pojištění. 

U DPČ rozsah práce nesmí překročit v průměru 
polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 

Z této dohody se odvádí pojistné na zdravotním 
a sociálním zabezpečení (odvádí zaměstnavatel). 
U měsíčního příjmu nižšího než 2500 Kč se po-
jistné na zdravotní a sociální pojištění nedovádí. 
Z dohod je odváděna daň z příjmu, ale pokud u 
zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, 
máte nárok na základní slevu na dani ve výši 
2070 Kč měsíčně.

Své dotazy můžete zasílat prostřednictvím kon-
taktního formuláře poradny: 

www.optrebic.cz/kontakt/kontaktni-formular

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘEBÍČE
POZVÁNKA

Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb města Třebíče Vás zve na společné setkání po-
skytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů, představitelů města a veřejnosti.

30.05.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti A 043 ve spojovací chodbě mezi budovou A a budovou B Městské-
ho úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 (budova bývalého okresního úřadu).

Hlavním bodem jednání bude vytvoření tematické SWOT analýzy sociálních služeb a služeb navazujících 
ve městě Třebíči jako jednoho z podkladů pro formulaci cílů priorit a opatření pro tvorbu „Střednědobé-
ho plánu rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019 – 2023“.

Pracovní jednání se uskuteční společně pro všechny pracovní skupiny komunitního plánování sociálních 
služeb v Třebíči: 

• pracovní skupina „Senioři“, 

• pracovní skupina „Občané se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní“,

• pracovní skupina „Rodina, děti, mládež, občané v přechodné sociální krizi, společensky nepřizpůsobiví  
 občané a osoby ohrožené závislostmi, etnické menšiny“.

Přijďte i Vy vyjádřit svůj názor a podpořit rozvoj sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči.

Jedna z nejzákladnějších služeb organizace STŘED, z. ú., 
Sociální asistence a poradenství, slaví desetileté výročí. 
Hodnotí a rozhodně se nemusí za své výsledky stydět.
 
Sociální asistenci a poradenství za deset let její 
existence využilo už bezmála pět set rodin z celé-
ho regionu Třebíčska, které potřebovaly podpořit 
v oblasti výchovy a péče o děti. K takovému vý-
ročí se nabízí ohlédnout zpět a zhodnotit službu, 
která se věnuje pomoci rodinám v nejrůznějších 
náročných životních situacích. Sociální asistentky 
strávily stovky hodin v terénu, nejčastěji přímo v 
rodinách. Pomáhaly rodičům zvládnout jejich potí-
že s financemi, bydlením, hospodařením, i s péčí o 
děti, od těch nejmenších až po ty největší. Staly se 
důležitým partnerem dalším institucím při řešení 
závažných problémů. 

NÁŠ CÍL SE NÁM DAŘÍ NAPLŇOVAT
Výsledky takové práce se vždy těžko měří a hodnotí. 
Přesto můžeme zkonstatovat, že pouze u mizivého 
procenta rodičů nedošlo ke zlepšení situace a děti 
nakonec skončily v některé z forem náhradní výcho-
vy. Takové případy se dají spočítat na prstech jedné 
ruky. Proto nás může těšit, že se daří naplňovat náš 
cíl: „Podpořit rodinu tak, aby nedošlo k jejímu roz-
padu.“

ČINNOSTI, KTERÉ V RÁMCI SLUŽBY REALIZUJEME
Terénní práce v rodinách není samozřejmě jedinou 
činností, kterou v rámci služby realizujeme. Pra-
videlně reagujeme na změny v regionu a potřeby 
veřejnosti a podle toho pak rozvíjíme další potřeb-
né aktivity. Dalo by se říct, že je naše služba taková 
moderní slečna, která se nebojí obléci do nových 
trendů. Proto veřejnost může zaregistrovat naše 
lektorky i například v rámci různých seminářů a 
workshopů zaměřených na podporu výchovných 
kompetencí rodičů. Podobně, ale se zaměřením na 
děti, nabízíme program Kids Skill´s, rozvíjející jejich 
sociální a komunikační dovednosti. 

JDEME TRENDŮM NAPROTI
Jiným trendovým kouskem, a nutno podotknout, že 
kouskem náročným na nošení, je realizace asisto-
vaných kontaktů v rozpadajících se rodinách. Těch 
bohužel přibývá, rodiny přicházejí často až ve chvíli, 
kdy jsou vztahy mezi dětmi a rodiči velmi narušené. 
Jejich náprava bývá zdlouhavá, o to větší je pak naše 
radost, když se komunikaci dětí a rodičů podaří ob-
novit.

CO BYCHOM SI MĚLI PŘÁT DO BUDOUCNA? 
Snad to, abychom si zachovali energii, odvahu a 
tvořivost, otevřenost a dobrou spolupráci s našimi 
partnery. Aby k nám i nadále nacházely cestu rodiny 
procházející složitými křižovatkami života. Být jim 
průvodcem v těžkých životních momentech a po-
moci jim najít pevnou půdu pro další cestu je pod-
statou naší služby. 

Sociální asistence a poradenství slaví 10 let

Sociální asistence a poradenství STŘED, z. ú.
Mgr. Hana Oravcová

koordinátorka programu Sociální asistence 
a poradenství 

Mládežnická 229
Nové Dvory, 674 01 Třebíč

Mobil: 775 725 664
E-mail: oravcova@stred.info

Hana Oravcová


