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O projektu

About the project

Název projektu: Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky 

obecních úřadů, TL01000229 / Outreach performance and the subsequent setting of social 

assistance objectives by municipal social workers

Financování: TA ČR, program Éta, a VÚPSV, v.v.i.

Řešitel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. - výzkumné centrum Brno

Termín řešení: březen 2018 – prosinec 2020

Hlavní výsledky:

- souhrnná výzkumná zpráva po 1. roce řešení

obsahující vymezení definice depistáže a podmínek (tj. překážek a napomáhajících faktorů) výkonu 

depistáže na ORP a obcích s POÚ

- prosinec 2020: Metodická příručka 

obsahem příručky budou praktické metodické postupy jak provádět depistáž v rámci sociální práce na 

obecních úřadech ORP a obcí s POÚ 

- prosinec 2020: Interaktivní formulář pro sociální pracovníky obecních úřadů určený k vedení 

záznamů o depistáži

Řešitelský tým:

- Multidisciplinární složení (sociální práce, sociologie, medicína, psychologie, právo)

- Od začátku zapojeni tzv. aplikační garanti (3 města a MPSV)



Poznatková báze k vymezení  depistáže

Knowledge basis for the definition of outreach

• Expertízy AG a expertů, písemné podklady od 11 OÚ,

analýza zahraniční zdrojů, opakované řízené diskuse

řešitelského týmu

• Kvalitativní šetření a analýza (polostrukturované a

hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky OÚ II. a III.

typu a jejich přímými nadřízenými)

• Fokusní skupina se sociálními pracovníky OÚ

• Kvantitativní šetření - online dotazníkové šetření, sociální

a vedoucí pracovníci sociálních odborů/oddělení ORP a

obcí s POÚ (N=675)

• Odborný workshop



„GOTTA CATCH ´EM ALL !!!“ 

Pro výkon depistáže na obecních úřadech nelze převzít 
žádný zahraniční model ani žádné způsoby vyvinuté u nás v 
konkrétní sociální službě/typu služby či pro konkrétní cílovou 

skupinu 



Formální zakotvení výkonu depistáže na obcích II. a III. typu

How outreach is formally regulated for social work at municipalities 

 legislativní
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, § 64 odst. 1

písm. d) a odst. 3 - sociální pracovníci pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s

rozšířenou působností jsou mj. jiné povinni „vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy

hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí“

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 92 písm. d),

dále ukládá obecním úřadům obcí III. typu realizovat „činnosti sociální práce vedoucí k

řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob“

• Příloha k vyhlášce č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního

pracovníka - depistáž chápana jako jedna z metod přímé práce s klientem a vymezena jako:

 vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedince nebo skupiny ohrožených sociálním

vyloučením nebo jinou sociální událostí v jejich sociálním prostředí ,

 zachycení problému v časném stádiu, evidence, následné odborné posouzení situace a

návrh intervence.

 metodické
• Doporučený postup MPSV č. 1/2018 k realizaci činností sociální práce na pověřených

obecních úřadech, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech:

Depistáž je jednou základních činností sociálního pracovníka, v rámci které jsou systematicky,

soustavně, cíleně a včasně vyhledáváni jedinci či skupiny ohrožené sociálním vyloučením nebo

jinou sociální událostí. Depistáž sociální pracovník realizuje v přirozeném sociálním prostředí

jedinců či skupin, a to s cílem nabízet jim pomoc při hledání řešení jejich nepříznivé sociální

situace a přispívat tím k předcházení a eskalaci negativních sociálních jevů.



Vybrané poznatky  z výzkumu

Selected research findings



Začlenění depistáže do činnosti sociálních pracovníků obecních úřadů 

Integration of outreach into municipal social worker activities

• problém ošetření depistáže v písemných pracovních náplních SP OÚ/ 

versus reálného  výkon depistáže + označování depistáže jinými pojmy –

přispívá k znejasnění pojetí depistáže  

• začlenění depistáže do pracovních náplní sociálních pracovníků spojeno

se zařazením pracovníka do 11. platové třídy - na jednotlivých obecních

úřadech naráží na různé strategie

 na některých úřadech jdou cestou nižší platové třídy a vyjmutí

depistáže z písemných pracovních náplní sociálních pracovníků

 v jiných naopak změna platových tříd právě v souvislosti s tím, že je

depistáž součástí náplně práce sociálních pracovníků, může vést

k posílení jejího etablování v praxi sociální práce na obecních

úřadech



Platová třída a depistáž v písemné náplni práce 

Salary tariff groups and outreach in formal job descriptions

A ještě teď u nás u toho vedení je ten postoj, že teď, jak je ten nový 

katalog prací a ta depistáž teď je v 11. platové třídě, tak 11. platovou 

třídu mají vedoucí, takže pokyn z vedení byl ten, že jsme dostali 

nové náplně práce, kde ta depistáž není. A bylo řečeno, že to 

vykonávat nemáme, že to v té náplni práce není. To se stalo od 

ledna. Čili tak nějak vykonáváme, nevykonáváme, v náplni práce je 

vyjmutá, není tam.“

„A když jsme v souvislosti s katalogem práce řešili ty třídy, tak jsme 

zjistili, že fakticky tu depistáž opravdu dělá jenom ta kurátorka, 

kterou zajímají  lidi se závislostí a bezdomovci, kteří se opravdu 

někde povalují, a může je vyhledat. Ale že opravdu neděláme s 

postiženými nebo se seniory depistáž, ale že je to formou nějakého 

cíleného sociální šetření.“



„Nám teda zvedli platové třídy, od 1.12. máme všechny 

sociální pracovníky  v 11. platových třídách, nám zvedli 

platové třídy v 11. platových třídách, nám se to podařilo 

vykomunikovat s vedením města. Samozřejmě ale my to 

máme teď opačně, na nás teď bude větší tlak na to, 

abysme tu depistáž skutečně dělali... Takže je to spíš 

postavené, že se snažíme měnit koncept té sociální 

práce, začínáme.“ 
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Pojetí depistáže

Concepts of outreach
V rozhovorech splývalo, kdy měli SP na mysli spíše DEPISTÁŽ JAKO

ČINNOST či zcela konkrétní jednotlivou depistáž a kdy DEPISTÁŽ JAKO

METODU

+ v rozhovorech snaha o hledání českého ekvivalentu pojmu „depistáž“

(nikoliv ještě definice)

 hledání / vyhledávání „s přívlastkem“ – tzn. (různá) upřesnění, vyplývající

spíše z implicitního pojetí /latentní definice depistáže:

 cílené; včasné; preventivní; aktivní; systematické; plánovité ;

 Všichni zdůrazňovali proaktivní přístup sociálního pracovníka, snahu

prověřit situaci daného člověka, zjištění potřeby a zájmu o pomoc, atd.

 SP často propojovali/ztotožňovali terénní sociální práci a depistáž - nejasná

linie mezi terénní prací a depistáží.



Na koho/co se má depistáž  zaměřovat

Who or what should outreach focus on? 

 zda vymezit optikou :

 cílových skupin         tenduje k užšímu pojetí depistáže; typicky 

v intencích lidé bez domova, lidé závislí na návykových 

látkách, apod. 

 životních situací         buď obecně „nepříznivé situace“, „něco 

je špatně“, „situace problematická“, „něco nestandardního“  

 souvisí s otázkou univerzálnosti metody depistáže:

► limitované pojetí - objevovala se i vymezení negativní – koho

se depistáž netýká – s argumentem, že ne všechny postupy a

metody sociální práce jsou universální, depistáž také není

VERSUS 

► musí se zaměřovat na celou škálu nepříznivých ŽS



Otázka cílů a efektivity  depistáže

Issues of aims and effectivity of outreach

- sociální i vedoucí pracovníci vyjadřovali nejistotu ohledně cílů i efektivity 

depistáže 

I. cíle jednotlivé konkrétní depistáže 

 Instrumentální versus svébytné cíle depistáže:

 Jsou cíle depistáže jen východiskem k cílům spojených s působením na životní

situaci konkrétního člověka (tedy následné pomoci)? Otázka vazby cílů depistáže

samotné a cílů následné pomoci (kde bylo uváděno zejm.: prevence vyhrocení

situace; prevence vypadnutí ze systému či zajištění návratu do systému; zlepšení ŽS

daného člověka)

 Není vždy možné někoho zachytit či dosáhnout spolupráce vyhledaného člověka,

změny jeho ŽS, přestože depistáž byla vykonána – Měla nějaký účel? Splnila

nějaký cíl sama o sobě nebo cíl či nesplnila?

I. efektivita konkrétní depistáže

 podobně jako u cílů – někdy efektivita depistáže spojována s úspěšností vyhledávání,

jindy až s určitou úspěšností dalšího postupu v práci s vyhledaným člověkem;

 problematické zejm. ve vztahu k vyhledaným osobám, které nejsou nakloněny

spolupráci okamžitě; dlouhá „reakční doba“ - časový odstup a těžko prokazatelná

spojitost mezi tím, co sociální pracovník v rámci konkrétní depistáže učinil a

případnými efekty



II. Cíle depistáže jako metody

 prevence - např. šíření přenosných nemocí; prevence šíření sociálně patologických

jevů (prevence někdy formulována jako „legitimizační“ cíl, zejm. vůči vedení obce)

 (z)mapování lokality, monitorování lokality, území obce z hlediska výskytu

problémových či sociálně patologických jevů

 lepší předvídání potřeb lokality z hlediska služeb, koordinace spolupráce různých

subjektů atp.

II. Efektivita depistáže jako metody

 je těžké „změřit“, jak by situace vypadala, kdyby se depistážní činnost

neprováděla;

 vykazovatelným měřítkem činnosti sociálního pracovníka během

depistáže např.:

 doložitelné monitorování a odhalování míst/lokalit; podklady pro

plánování rozvoje služeb/dalších zdrojů pomoci v lokalitě.

 zvyšování podílu nových klientů/určitého typu nových klientů (např. z 

kategorie „hard to reach“)  v klientele sociální práce 



Obtížně dosažitelní /  Hard-to-reach

Na základě analýzy rozhovorů identifikovány zejména tyto typy situací

(vzájemně se překrývajících) jako obtížně včas dosažitelné:

• lidé, kteří z důvodů psychických potíží nedokážou svoji situaci nahlédnout,

případně požádat o pomoc, případně mají i problém pomoc přijmout; v důsledku

neléčeného či často i nediagnostikovaného psychiatrického onemocnění či

snížených kognitivních schopností

• lidé závislí na návykových látkách – často uváděni jako ta kategorie „hard tu

reach“, která se dosahu sociálního pracovníka aktivně vyhýbá.

• lidé, které je obtížné kontaktovat, protože jsou v pohybu – daří se nacházet místa,

kde se např. lidé bez domova očividně scházejí, nebo tam nocují, ale je těžké

skutečně je tam potkat; + osoby, které „kočují“, buď v rámci obce, správního

obvodu, ale často také po republice či pocházejí např. i ze Slovenska atd.

• situace, za které se lidé stydí a snaží se je tajit, popírat – typicky dluhy, domácí

násilí

• oběti trestných činů

• náhle vzniklé/rychle gradující situace (např. náhlá ztráta partnera/pečující osoby )

• osoby zcela mimo dávkové systémy/mimo systém v širším slova smyslu (typicky

bez OP, zdravotního pojištění)

• pečující osoby

• lidé v obtížných životních či nepříznivých sociálních situacích z odlehlých částí

správního obvodu daného ORP, obce s POÚ (typicky obce I. typu)



Hard-to-reach senioři / Hard-to-reach elderly

 senioři se mohou ocitat ve všech typech nepříznivých

situacích, resp. součástí každé nepříznivé soc. situace může

být seniorský věk (hlavní či doprovodný faktor)

 z empirických poznatků - přehled situací, u nichž SP seniory 

explicitně zmiňovali: 

 oběti trestných činů 

„Nedostanem se k tomu běžnýmu okradenýmu seniorovi.“

“We won't get to the ordinary defrauded senior.”



 situace, které je mají lidé tendenci tajit, popírat - typicky domácí násilí,

kdy až o až aktivní skrývání problémů, hodně s týká seniorů; dluhy –

často v této situaci jsou zmiňováni senioři a jako nejvíce naléhavá a

zároveň dlouho skrývaná situace zadlužení v oblasti bydlení u seniorů

„Ta seniorská populace z velké části je ta, která má pořád ještě 

zábrany se vůbec s problémy svěřovat, hlavně co se týká finančních. 

Potom jsou to často zklamání z dětí, z rodiny, často se setkáváme s 

tím, že ti senioři ze svého důchodu splácí exekuce za své nezbedné 

dospělé děti, které by spíš měly pomáhat jim a ne takhle. Takže ty 

zábrany a ty věci, často to taky zjistíme, když pak dojde k dluhům“ 

“The elderly are those who largely feel ashamed to confide 

problems, especially financial ones. They are often disappointed 

with their children or family, and we often see that these elderly 

often pay debts for their naughty adult children, who should be 

helping them rather than the other way around. So we often find 

these issues only when they too fall into debt.” 



 náhle vzniklé a rychle gradující situace – např. došlo jednou životní událostí

k prudké změně životní situace a vzniku problémů ve více oblastech; zároveň

hrozí nebezpečí z prodlení, může např. rychle nastoupit zadlužení nebo

ohrožení zdraví apod.

„A pak jsou to ještě staří lidé, kdy z nenadání přijdou o partnera, a ten 

druhý naráz je v takové situaci, že neví, co má dělat. Teď se to na něj 

nabalí, mám zaplatit bydlení, teď nemám z čeho, protože dva důchody 

naráz nemám, a co budu dělat. On neví, že si může požádat o příspěvek 

na bydlení, to mu nikdo nikdy neřekl.“ 

“There are the elderly who have suddenly lost their partners, and they 

find themselves in such a situation where they do not know what to do. 

Problems pile up on them – paying for housing, on only one pension, and 

not knowing what to do. They do not know that they can claim a housing 

allowance, as no one ever told them.”



 V rámci toho také situace dlouhodobé péče, kdy pečující náhle zemře,

případně z jiných důvodů musí péči často ze dne na den ukončit

„Ukazuje se, že v současné době asi nejvíc ohroženou 

skupinou jsou lidé s nějakým mentálním handicapem, kteří 

jsou ve věku 50 a víc. To znamená, že do té doby vedle nich 

žili jejich rodiče, kteří je nějakým způsobem provázeli (...) teď 

jsou zcela bez schopnosti se o sebe postarat.“ 

“...probably the most vulnerable group are people with a 

learning disorder aged 50 and over. This means that until 

then, their parents had lived with them, in some way 

accompanied them (...) and now they are left completely 

without the ability to take care of themselves.”



 SP mezi někdy obtížně dostupné skupiny počítají pečující obecně - případě

specificky pečující ve vyšším seniorském věku a dále pak osoby, které mají

soukromého opatrovníka s tím, že míra ohrožení této skupiny je celkově spíše

podceňována

„Já si myslím, že to jsou lidi, kteří si právě nedokážou říct o pomoc 

(...) Myslím si, že by to nebylo úplně od věci to takhle zmapovat, 

kolik lidí je v těch obcích, který by vlastně tohle třeba využili nebo by 

se jim to aspoň nabídlo, protože oni ty informace nemají. Oni prostě 

mají toho svého, to svý dítě 50 let a nikde nebyli. Jediný, co si 

vyřídili, bylo ZTP a parkovací průkazy.“ 

“I think there are people who are not able to ask for help (…)  It 

would  be quite useful to conduct a survey on how many of these  

people there are in the small municipalities who would actually use 

help or could at least be offered help, because they don't have 

information. They just have their child for 50 years and have never 

been anywhere. The only thing they did was to arrange a card for a 

person with a physical disability and a parking card.”



 lidé žijící ve správním obvodu dané ORP či obce s POÚ  ale mimo území dané 

obce – především obyvatelé „jedničkových“ obcí, ti, kteří žijí odlehleji, izolovaněji

„Jsou to ti senioři, kteří jsou na vesničkách v těch svých domečcích, kde 

není voda a elektrika, jsou v tom vysokým věku, kde už jakýkoli pohyb je 

pro ně problém, nakupuje sousedka (...)  tak těhle lidí, já si myslím, že je 

celá řada.“ 

“There are the elderly in villages in their  houses without running water or 

electricity; they are of rather old age, with mobility difficulties, shopping 

being done for them by a neighbour (...) I think that there are many of them.” 

„Možná je nejhorší u těch starých lidí. Protože přece jenom, jo, ti staří lidi 

jsou prostě v nějakým tom svým příbytku, třeba už moc nevychází, jo, 

prostě těžko říct. A zvlášť pokud jsou osamocení, nemají teda nikoho.“ 

“Maybe it's most urgent for old people, because after all, old people often 

just stay in their homes and do not go out anymore. It's just hard to say... 

especially when they are lonely and have no one.”



Životní situace/Life situation
MÁME ÚČINNÉ 

ZPŮSOBY 

VČASNÉHO 

VYHLEDÁVÁNÍ

VČAS SE NÁM 

JE DAŘÍ 

VYHLEDAT 

SPÍŠE 

NÁHODNĚ

DOZVÍDÁME 

SE O NICH, AŽ 

KDYŽ JE 

JEJICH 

SITUACE 

KRITICKÁ

NEDOZVÍME 

SE O NICH 

VŮBEC

NEDOKÁŽU 

POSOUDIT

LIDÉ PO NÁVRATU Z VÝKONU TRESTU 49,3 % 13,8 % 6,4 % 11,3 % 19,3 %
MLADÍ LIDÉ PO OPUŠTĚNÍ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY 39,3 % 12,4 % 8,3 % 14,2 % 25,8 %
LIDÉ TZV. „NA ULICI“, BEZ DOMOVA ČI V NEVYHOVUJÍCÍCH, PROVIZORNÍCH 

PŘÍBYTCÍCH 35,6 % 31,6 % 23,9 % 2,1 % 7,0 %

OSOBY S OMEZENÍM SVÉPRÁVNOSTI A SE SOUKROMÝM OPATROVNÍKEM 31,0 % 27,6 % 15,3 % 10,8 % 15,4 %
LIDÉ, KTEŘÍ JSOU ODKÁZÁNÍ NA PÉČI JINÉ OSOBY, 

A O SVOU PEČUJÍCÍ OSOBU PŘIŠLI 25,0 % 35,9 % 21,8 % 5,2 % 12,1 %

OSAMĚLÍ SENIOŘI, KTEŘÍ PŘESTÁVAJÍ ZVLÁDAT ŽIVOT 

VE SVÝCH DOMÁCNOSTECH 24,9 % 42,5 % 24,1 % 0,1 % 8,3 %

DLOUHODOBĚ PEČUJÍCÍ OSOBY, KTERÉ PŘESTÁVAJÍ POSKYTOVÁNÍ PÉČE 

ZVLÁDAT 17,9 % 35,9 % 28,0 % 6,4 % 11,9 %

LIDÉ, KTEŘÍ SE NAPŘ. V DŮSLEDKU DLUHŮ DOSTÁVAJÍ 

DO POTÍŽÍ S UDRŽENÍM BYDLENÍ 14,2 % 26,2 % 53,5 % 2,5 % 3,6 %

LIDÉ ŽIJÍCÍ VE VLASTNÍCH DOMÁCNOSTECH, U NICHŽ DOCHÁZÍ 

K VÝZNAMNÉMU ZHORŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU 13,5 % 41,8 % 31,6 % 6,4 % 6,8 %

LIDÉ, KTEŘÍ JSOU V „POHYBU“, ČASTO MĚNÍ MÍSTO SVÉHO FAKTICKÉHO 

BYDLIŠTĚ (NAPŘ. STŘÍDÁNÍ UBYTOVEN, AZYLOVÝCH DOMŮ ATP.) 10,2 % 31,4 % 25,2 % 16,1 % 17,0 %

LIDÉ VE FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ NOUZI, KTEŘÍ JSOU MIMO DÁVKOVÉ 

SYSTÉMY 8,4 % 37,5 % 35,1 % 9,0 % 9,9 %

LIDÉ V RŮZNÝCH OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH, KTEŘÍ SE NACHÁZEJÍ 

V ODLEHLEJŠÍCH ČÁSTECH SPRÁVNÍHO OBVODU OBECNÍHO ÚŘADU NAŠÍ 

OBCE 
8,4 % 37,5 % 27,0 % 8,1 % 19,0 %

NÁHLÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI, KTERÉ VEDOU K RYCHLÉ GRADACI A KUMULACI 

PROBLÉMŮ (NAPŘ. PO ÚMRTÍ PARTNERA, NÁHLÁ VÝRAZNÁ ZTRÁTA 

SOBĚSTAČNOSTI) 

A HROZÍ NEBEZPEČÍ PŘI PRODLENÍ

8,3 % 39,1 % 33,6 % 5,6 % 13,3 %

LIDÉ S NEKOMPENZOVANÝM/NELÉČENÝM PSYCHIATRICKÝM ONEMOCNĚNÍM, 

KTEŘÍ NEZVLÁDAJÍ ŽIVOT VE VLASTNÍ DOMÁCNOSTI 4,9 % 32,4 % 48,9 % 4,1 % 9,6 %

OSOBY ZADLUŽUJÍCÍ SE A NESCHOPNÉ SPLÁCET DLUHY 4,4 % 24,6 % 52,6 % 11,3 % 7,1 %
OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ 4,4 % 21,6 % 19,1 % 26,4 % 28,4 %
LIDÉ ZNEUŽÍVAJÍCÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY, KTEŘÍ NEJSOU PODCHYCENI ŽÁDNOU 

SOCIÁLNÍ SLUŽBOU 3,7 % 23,1 % 28,9 % 23,3 % 21,0 %

OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ 2,4 % 24,6 % 38,4 % 17,2 % 17,5 %
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Máme účinné způsoby včasného vyhledávání

Nemáme účinné způsoby včasného vyhledávání

Nedozvíme se o nich vůbec



PRVNÍ DOPORUČENÍ /NÁVRHY –

K METODICE 

FIRST PROPOSALS FOR 

THE OUTREACH HANDBOOK 



Definice depistáže pro sociální práci na obecních úřadech 

Definition of outreach for municipal social work

Depistáž je metoda sociální práce zaměřená na vyhledávání, oslovování,

informování, či kontaktování a nabízení pomoci lidem v obtížných či

nepříznivých životních situacích, kteří pomoc a podporu sociálního

pracovníka obecního úřadu potřebují či by mohli potřebovat, ale o možnosti

pomoci nevědí nebo si o pomoc nejsou schopni sami požádat, nebo si

potřebu pomoci neuvědomují či ji popírají.

Cílem metody depistáže je zvýšení šancí lidí v obtížných životních situacích,

že se jim dostane včas pomoci či nabídky pomoci.

Dlouhodobým přínosem a veřejným zájmem uplatňování metody depistáže

je zlepšování situace ve správním obvodu obce z hlediska počtu a

závažnosti obtížných životních situacích, ve kterých se lidem nedostane

pomoci včas nebo vůbec. V tomto smyslu plní depistáž preventivní funkci.



Na koho se depistáž zaměřuje

Focus of outreach

Z hlediska charakteru životních situací osoby/skupiny osob: 
Předmětem depistáže osoby/ skupiny osob, které se nacházejí v těchto typech životních situací: 

 obtížné životní situace – náhlé vzniklé či postupně vznikající kvůli

narůstání nároků prostředí na daného člověka/skupinu osob; náhlé či

postupnému ubývání kapacity a zdrojů člověka řešit svoji životní situaci

vlastními silami; změna fyzických podmínek, v nichž člověk žije; změně

pravidel nároků na veřejné služby a statky v lokálním či celostátním

měřítku

Ne každá obtížná životní situace přeroste v nepříznivou sociální situaci - bez bližšího

či prvotního zmapování jejich situace nemůže sociální pracovník obecního úřadu

odhadnout, zda obtížná životní situace daného člověka aktuálně nepřerůstá nebo v blízké

budoucnosti nepřeroste v nepříznivou sociální situaci.

 nepříznivé sociální situace - osoba nemá schopnosti řešit situaci

samostatně a vlastními zdroji a silami. Zákon o sociálních službách pak v

§ 3 písm. b) definuje nepříznivou sociální situaci



Typy a varianty depistáže / Outreach types and variants

Vycházíme z empirických zjištění (co se už někde dělá), ale v Metodice je

uspořádáváme - rozlišujeme 2 typy a v rámci nich celkem 5 variant depistáže :

I. Typ: Depistáž primárně zaměřená na jednotlivce/skupiny

osob

Varianta I.1 - adresná depistáž

Varianta I.2 - přidružená depistáž

Varianta I.3 - neadresná depistáž

II. Typ: Depistáž primárně zaměřená na lokalitu

Varianta II.1 - depistážní aktivity zajišťující šíření informací ve

správním obvodu obce

Varianta II.2 - depistážní aktivity směřující k rozvíjení spolupráce s

dalšími subjekty

U každé varianty rozpracováváme zejm.: cíle a popis; způsoby zahájení;

návrhy postupů a strategií a příklady z praxe; taktiky navazování

kontaktu, tipy z praxe; možnosti ukončení; způsoby záznamu; rizika,

zvažování rizik atd.



Děkuji za pozornost 

olga.hubikova@vupsv.cz





I.1. Varianta: adresná depistáž 

• sociální pracovník z vlastního popudu či na podnět jiného

subjektu cíleně vyhledává konkrétní osoby či skupiny osob, u

nichž on či jiný subjekt zaznamenal známky obtížné životní či

nepříznivé sociální situace;

• nebo navštěvuje konkrétní místa a lokality, o nichž má informace,

že tyto osoby či skupiny osob nacházejí či mohou nacházet a

ověřuje situaci na místě;

• sociální pracovník nemusí vědět a většinou přesně neví, o koho jde

či o jakou životní situaci se jedná;

• adresnost, zaměření na konkrétní osoby/skupiny osob či místa, kde

se mohou tito lidé zdržovat, znamená, že SP na základě vlastního

pozorování či na základě informací od jiného subjektu získává

představu:

 že se jedná o člověka v obtížné životní či nepříznivé sociální situaci

 kde je možné ho zkusit kontaktovat

 případně jaké okolnosti mohou tento pokus o kontaktování

doprovázet



I.2. varianta - přidružená depistáž

 specifická a zkrácená varianta adresné depistáže 

 přidružená depistáž probíhá v rámci nebo v souvislosti  s jinou sociální prací, zejména s 

terénní prací  zaměřenou na jiného klienta 

 vzniká spontánně ale ne  náhodou – sociální pracovník si všímá, je při výkonu sociální práce 

 otevřený novým situacím, novým jevům či projevům obtížných či nepříznivých sociálních 

situací; 

 připravený  že se může setkat s člověkem v obtížné životní či nepříznivé sociální situaci, 

kterého nezná nebo nevěděl, že se na daném místě může nacházet 

• sociální pracovník nejde vyhledat konkrétního člověka, ani se primárně nevydává vykonávat

depistážní činnost, ale v reakci na konkrétní situaci či místo, na němž se v rámci výkonu

sociální práce dostane, v případě potřeby zahájí depistáž.

SP si např. všimne další osoby, když poskytuje pomoc či vykonává sociální šetření v terénu u

svého klienta a využije dané příležitosti, k pokusu informovat tuto osobu, navázat kontakt,

nabídnout pomoc, spolupráci.

• sociální pracovník toto přidružení depistážní činnosti provádí vědomě a  situačně

•     přidružená depistáž je vykazována samostatně, tedy odděleně od činnosti sociální práce, k níž 

byla situačně přidružena



I.3. varianta:  neadresná depistáž

• plánovité vyhledávání lidí v obtížných životních či nepříznivých sociálních situacích, které ale

není na základě podnětu zaměřené na předem vytipovaného konkrétního člověka či skupinu

osob

• sociální pracovník na základě určitých kritérií anticipuje přítomnost lidí, které aktuálně či v

dohledné časové perspektivě mohou pomoc sociálního pracovníka obecního úřadu potřebovat

• má výrazně preventivní charakter; zachytit včas osoby, které se ocitly nebo se mohou

ocitnout v životní situaci, kterou nejsou řešit vlastními silami

• založena na zkušenostech a odborných poznatcích sociálního pracovníka , že určitá místa či

životní okolnosti a podmínky prostředí a změny těchto podmínek; nastavení systému sociální

pomoci či změny tohoto nastavení zvyšují pravděpodobností, že se někteří lidé ocitli či

mohou nově či znovu ocitnout v obtížné životní či nepříznivé sociální situaci

Při plánování neadresné depistáže SP zvažuje zejm. :

 místa, kde je pravděpodobnosti zachytit osoby v obtížné životní situaci; např. vyhledávání podle určitých

parametrů ve veřejném prostoru, v místech, kde může vznikat improvizované bydlení

 kteří lidé podle určitých kritérií (věk, zdravotní stav, socioekonomická situace apod.) mohou být v obtížné

životní situaci

 frekvenci či „vzorce“ vyhledávání osob v obtížných životních situacích - např. v určitých ročních obdobích

 ohrožující životní okolnosti – např. lidí žijící v některých lokalitách (ubytovny; lokality, které jeví známky

sociálně vyloučené lokality; lokality, v nichž došlo k omezení či ztrátě infrastruktury – např. ve veřejné

dopravě, ve zdravotnických a sociálních službách atd.)

 ohrožující konkrétní opatření či přechodné situace (např. výměna výtahů v domech spojená s neadresnou

depistáží zaměřenou na vyhledávání osob s omezenou mobilitou, kteří by v důsledku toho mohli zůstat

uvězněné ve svých domácnostech)

 koho se mohou dotknout změny na úrovni lokálních veřejných politik (např. co se týče pravidel obecního či

sociálního bydlení bydlení)

 kdo se může v důsledku systémových změn (např. v dávkových systémech) dostat do obtížné situace



II. 1 Depistážní aktivity zajišťující plošné šíření informací ve správním obvodu obce

 strategie, jak dosahovat a udržovat pokrytí správního obvodu obce informacemi o

možnostech pomoci poskytované sociálními pracovníky OÚ občanům správního

obvodu obce, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci

 cílem je zejm. o zvýšení:

 povědomí občanů v dané obcí a jejím správním obvodě o činnosti sociálních 

pracovníků daného 

 pravděpodobnosti, že se tyto informace dostanou včas a ve srozumitelné 

formě i k těm, kteří by je jinak nezískal

 pravděpodobnosti, že se lidé v obtížných životních či nepříznivých sociálních 

situacích sami na sociální pracovníky OÚ obrátí s žádostí o pomoc

 šancí , že sociální pracovníci OÚ dostanou od blízkých či veřejnosti 

podněty/tipy na lidi, kteří pomoc ze strany sociálního pracovníka potřebují 

 Jedná se zejm. o informační akce či kampaně, které jsou buď všeobecné nebo

profilované na konkrétní situace či konkrétní typy potenciálních klientů

Příklady typických nástrojů: zpráva v místním rozhlase, leták o činnosti sociálních pracovníků

OÚ a kontakty na ně umístěné na veřejně dostupných místech – např. v supermarketu, na poště, v

knihovně; informační spot na zastávkách či přímo v prostředcích MHD; zpráva v místním tisku;

informační stánek na vybraných místech ve městě či v rámci jiných akcí – např. dne

dětí/sociálních služeb, dnů pro zdraví, místních akcí.



II. 2 Depistážní aktivity směřující k rozvíjení spolupráce s 

dalšími subjekty 

 navazování formálních a neformálních spoluprací s relevantními subjekty v zájmu

podpory a rozvoje depistáže realizované sociálními pracovníky OÚ; vědomě a

plánovitě vytvářet, rozšiřovat, posilovat a spolupráce jinými sociálními

pracovníky, profesionály z jiných odborností, úřady a organizacemi a edukovat je

 využitím sítě subjektů spolupracujících v rámci depistáže dosáhnout

 zvýšení územního dosahu a kapacity sociálních pracovníků OÚ oslovit cíleně

s nabídkou pomoci občany v určitých typech životních situací; s využitím

spolupracujících subjektů sociální pracovník OÚ „dosáhne“ i do prostředí, kde

se např. příliš neorientuje a ani lidem tam není znám, je pro něj „z ruky“ apod.);

 rozšiřování počtu míst a subjektů, kde lidé v obtížných životních situacích

mohou dostat informaci o možnostech pomoci a podpory ze strany

sociálního pracovníka OÚ

 rozšíření typů životních situací, v nichž jsou občané cíleně informováni o

možnostech pomoci ze strany sociálního pracovníka OÚ (např. oběti trestných

činů, odmítnutí žadatelé o služby sociální péče apod.)

 zvýšení pravděpodobnosti, že se sociální pracovník OÚ včas dozví o osobě

v nepříznivé sociální situaci, nebo v riziku jejího vzniku, která by se k němu

sama o pomoc z jakéhokoliv důvodu neobrátila, ale tuto pomoc potřebuje – tj.

zvýšení podílu adresných depistáží


