
Pan Radek, 44 let

Cílová skupina

 osoby  bez přístřeší – ztráta či absence bydlení

 nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy-

nízké příjmy+zadlužení



Osobní a rodinná  anamnéza

 narozen 1974 v Havířově v rodině s nevlastním  
bratrem a otcem

 rodina dysfunkční s výskytem sociálně patologických 
jevů

 otčím pracoval jako horník, matka v domácnosti

 pan Radek má základní vzdělání, pracoval jako 
horník, nyní jako dělník

 je rozvedený, má 3 děti, žije sám, potýká se se 
závažnými zdravotními problémy

 nevlastní  žádný majetek

 dluh na výživném, který splácí exekucí ze mzdy



 v 1995 seznámení s budoucí manželkou a její tříletou  
dcerou, oženil se a dítě si osvojil

 pracoval jako horník, jeho žena byla na MD (narození    
syna), následně v evidenci ÚP 

 výskyt problémů: 

 rozdílné pohledy na výchovu, trávení volného času, ve 
finanční oblasti

 manželka zvýšené výdaje spojené s nákupy a  noční 
zábavou, víkendové pobyty

 po 8 letech manželství narození dcery - pan Radek 
nebyl otcem, dceru  uznal a považuje ji za vlastní

 odchod od rodiny, přestěhování na ubytovnu



 nástup zdravotních problémů

 ukončení pracovního vztahu, evidence na ÚP, žádost o  
dávky

 dluh na výživném - trestní oznámení  pro neplnění 
vyživovací povinnosti- pro nesplnění nepodmíněné 
odsouzení

 nástup výkonu  trestu - po propuštění  žádost na OSV o 
pomoc s řešením životní situace

 nezaměstnaný, bez finančních prostředků, bez přístřeší, 
zdravotní problémy, bez rodinného zázemí



Cíle

 zajištění bydlení

 prvotně ubytovna s cílem zajištění adekvátního bydlení -

nájemní bydlení

 pomoc se zajištěním vybavení bytu

 řešení  finanční situace 

 evidence na ÚP

 vyřízení dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na 

živobytí,  doplatek na bydlení,  mimořádná okamžitá pomoc

 stabilizace finanční situace klienta - zajištění zaměstnání, 

řešení dluhů



Aktuální situace pana Radka

 je vykonáván pravidelný dohled

 poradenství  ve věci  finančních otázek, bydlení, 

zdravotního stavu, péče o děti a rodinu

 spolupracuje, cíle plní řádně

 adekvátní bydlení, práce

 urovnání rodinných vazeb – styk s dětmi, podíl na 

výchově











Děkuji za pozornost

Ing. Bernarda Urbancová

vedoucí odboru sociálních věcí 

Magistrát města Havířova

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město

tel. :    +420 596 803 150

mobil: +420 728 468 251

e-mail: vedouci.soc@havirov-city.cz


