
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NA OBCI 
 

Odbor sociálních věcí poskytuje sociální poradenství, zejména se zaměřením na sociální 
pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu svého zdravotního 
postižení, rizikového způsobu života, ztráty bydlení či zaměstnání nebo jinou sociální 
událostí. Sociální pracovník vykonává pracovní činnost jak v kanceláři na Městském úřadě, 
tak v terénu. Práce v terénu je zaměřena na kontakt s klientem v jeho přirozeném prostředí 
nebo doprovod, asistence při jednání s úřady a institucemi. 
Kromě sociální práce se zabývá dalšími činnostmi, např. vydáváním parkovacích průkazů 
označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, distribucí Euroklíčů. 
V případě zájmu Vás po předchozí domluvě sociální pracovník navštíví přímo v místě Vašeho 
bydliště. 
 
Kontakt na sociálního pracovníka pro ORP Slavkov u Brna: 
Ivana Mifková, DiS. 

Městský Úřad Slavkov u Brna 
Palackého nám. 260 
544 121 105, mobil: 734 186 218 
ivana.mifkova@meuslavkov.cz 
 
 
 
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
Posláním procesu komunitního plánování sociálních služeb správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Slavkov u Brna je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky 
se jedná o mapování stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb ze 
strany občanů, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v 
souladu s množstvím finančních prostředků, které obce na sociální služby vynakládají, vzniká 
komunitní plán, který je shodou mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako 
potřebné či prioritní. Komunitní plánování sociálních služeb probíhá za účasti pracovních 
skupin. Jedná se o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další 
široké veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.  
Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Slavkově započalo v březnu roku 2007, kdy 
vznikl I. komunitní plán sociálních služeb pro období 2008/2009. V roce 2014 bude vytvořen 
již IV. komunitní plán sociálních služeb pro období 2015/2016. Pracovní skupiny se setkávají 
několikrát během roku, členové spolu však komunikují dle potřeby i telefonicky nebo 
elektronickou poštou. Každý občan správního obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov 
u Brna má možnost se do procesu Komunitního plánování sociálních služeb zapojit a vstoupit 
do pracovních skupin. Pozvánka na setkání pracovních skupin je vždy v předstihu zveřejněna 
na webových stránkách města Slavkov u Brna. Účast je dobrovolná a nezávazná. Přijďte a 
zapojte se do procesu komunitního plánování sociálních služeb. 
Informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb jsou dostupné na stránkách 
www.slavkov.cz nebo na Městském úřadě Slavkov u Brna, odbor sociálních věcí, Palackého 
nám. 260, kontaktní osoba: Ivana Mifková, DiS., koordinátorka KPSS, mob. 734 186 218. 


