
V případě, že Vás tento informační bulletin zaujal a víte,
že takovou podporu potřebujete nebo víte o někom, kdo
takovou podporu potřebuje, můžete se na nás obrátit.

Vedoucí střediska:
Iveta Kuczerová:                    604 642 991
 
Sociální pracovníci:
Bc. Vít Goryl, DiS.:                  733 142 401
kontakt2.ka@slezskadiakonie.cz
 
Kateřina Pejsarová, DiS.:     739 685 519
kontakt.ka@slezskadiakonie.cz

Neváhejte nás kontaktovat, otevřeno máme od: 
Pondělí – pátek od 7:00 do 15:00 hod
 

Webové stránky:
www.kontaktkarvina.cz
www.slezskadiakonie.cz
 

Facebook: KONTAKT Karviná, terénní program 
(Slezská diakonie) 
 

Adresa: 
G. Morcinka 1332
735 06 Karviná – Nové Město
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KONTAKT Karviná, 
terénní program

Víte, co to je veřejná
služba?

Víte, kdo a za jakých podmínek ji
může vykonávat? 

Přečtete si příběh z terénu
a zjistěte o veřejné službě

více informací. 



Příběh z terénu 
         Paní Radka je žena ve věku asi 45 let. Žena využívá terénního programu od
roku 2020. V minulosti se paní se sociálními pracovníky zaměřovala na řešení
bytové a dluhové problematiky, ale posledního půl roku s nimi řeší výhradně
práci. Klíčová pracovnice paní v minulosti nabídla možnost pokusit se o výkon
veřejné služby. Uživatelka si vše nejprve promyslela a poté souhlasila.
Následně se za podpory klíčové pracovnice v rámci poskytování sociální služby
rozběhl proces hledání vhodného pracovního místa pro výkon veřejné služby. 
 

      Uživatelka za podpory sociální pracovnice uzavřela s Úřadem práce šesti
měsíční smlouvu a možnost pracovat 30 hodin měsíčně. Žena uklízela nebytové
prostory vchodu  obytného domu v Karviné - Novém Městě. Paní velmi aktivně
pracovala a spolupracovala s Úřadem práce. 
 

     V této době si s největší pravděpodobností vypracovala silné a stabilní
pracovní návyky, že si již v době kdy vykonávala veřejnou službu, našla
klasickou práci na plný úvazek jako uklízečka v nemocnici v Karviné. 

       Uživatelka již veřejnou službu nějakou dobu nevykonává, protože pracuje
na klasickou pracovní smlouvu. Je nezpochybnitelné, že tím, že žena uklízela
denně vchod v obytném domě, dopomohlo k tomu, že chtěla stálou práci za
více peněz a proto si klasickou práci také aktivně hledala a to se jí vyplatilo. 
 

     Dnes paní pracuje jako stabilní zaměstnanec nemocnice v Karviné, jako
pomocný personál a má za sebou již úspěšně tříměsíční zkušební dobu. 
 

     Tento krátký příběh z terénu je důkazem toho, že pokud služba citlivě
motivuje své uživatele ke změně jejich nepříznivé sociální situace a uplatnění
se na trhu práce i alternativní metodou (výkon veřejné služby přes Úřad práce)
může to vést k plnohodnotnému uplatnění uživatele služby na trhu práce, což
jako pracovníci poskytující terénní službu vnímáme velmi pozitivně a
prospěšně.           
  

Autor článku: Bc. Vít Goryl, DiS. - sociální pracovník

Co je veřejná služba?
"Veřejná služba je jednou z možností zachování, popř.
rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které
dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají
objektivní či subjektivní problémy s nalezením odpovídajícího
zaměstnání."

Ovlivňuje veřejná služba sociální dávky?
"Veřejná služba může být vykonávána pouze osobami, které
pobírají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Pro osoby
v hmotné nouzi je výhodné vykonávat veřejnou službu
alespoň 20 hodin měsíčně, protože v takovém rozsahu je tato
činnost považována za snahu o zvýšení přijmu vlastní prací.
Pokud osoby pobírající příspěvek na živobytí ve veřejné službě
odpracují minimálně 30 hodin měsíčně, navýší se jim
příspěvek na živobytí o polovinu rozdílu mezi jejich životním
minimem a existenčním minimem."

Zdroj:https://www.mpsv.cz/documents/20142/954733/Letak_VS.pdf
/342da9fa-5e98-7142-9b68-04bc433b105c

Jak si veřejnou službu vyřídit?
V případě, že máte zájem o výkon veřejné služby je třeba
navštívit Úřad práce. S případnými dotazy o uzavření
smlouvy se obraťte na Vaši pracovnici hmotné nouze. 

Chcete zjistit bližší informace o veřejné službě?
Oslovte nás a dojednejte si schůzku. 


