Příklady pro přehled různých situací a osudů lidí a podpory NNO
Klientka a) Paní Olga (48 let):
S paní Olgou jsme spolupracovali na základě individuálního plánu od 1. 10. 2015, kde
si stanovila za cíl splácení dluhů a hledání zaměstnání. Za dobu, kterou strávila v našem
středisku, ušla obrovský kus cesty. Získala možnost dočasně bydlet v Domě sv. Vincence
v Koterově. Po dlouhých 20 letech se jí konečně podařilo postavit se na vlastní nohy s touhou
dělat vše proto, aby se měla už jen lépe. Paní Olga pravidelně docházela do Střediska sociální
rehabilitace (SSR) za sociální pracovnicí a snažila se svoji situaci řešit. Za dobu, po kterou byla
v projektu, zaplatila 3 dluhy. Vyřídila si Plzeňskou kartu, kterou si pravidelně dobíjela, aby
předcházela dalším zbytečným dluhům. Také se jí podařilo za pomoci sociální pracovnice
úspěšně vyřídit sloučení několika exekučních řízení. Bohužel přes veškerou snahu se nám
nepodařilo najít pro paní Olgu vhodné zaměstnání, ona ale nic nevzdávala a sledovala nabídky
volných míst. Aby své možnosti v hledání zaměstnání rozšířila, vyřídila si u lékaře zdravotní
průkaz pro práci v potravinářství. Přesto vše zaměstnání nalézt nemohla. Paní Olga byla na
několika pracovních pohovorech, které vypadaly nadějně, ale bohužel nedopadly dobře. Také
zkoušela práci ve výrobních halách, není ale moc manuálně zručná. Většinou firmy nabízejí
pásovou výrobu, která pro ni není vhodná, protože nestíhala plnit denní normy výroby a ve
zkušební době byla nucena odejít. Paní Olga má s nalezením zaměstnání problémy již
dlouhodobě. Naposledy pracovala u nás ve středisku, kde jí smlouva skončila k 31. 12. 2016.
Předtím byla v evidenci ÚP přibližně 5 let.
I přes veškerou snahu, jí nebyla dána možnost se vrátit do SSR na VPP. Bohužel z důvodu
nemožnosti najít uplatnění na volném trhu práce jí hrozilo, že by kvůli tíživé finanční situaci,
mohla přijít opět o vlastní bydlení a snaha o změnu by byla zmařena. Jak jsme předpokládali,
tak se také stalo, paní Olga z důvodu malých příjmů přestala splácet své závazky a opět se
dostala do začarovaného kruhu nezaměstnanosti a dluhů. Nakonec musela kvůli problémům
opustit Domov sv. Vincence a přestěhovala se zpět do Azylového domu pro osoby bez přístřeší.
Chodila na občasné brigády a plnila Veřejnou službu. Stálé zaměstnání se jí však nepodařilo
najít.
Klientka b) Paní Rozálie (57 let):
Paní Rozálie přišla do SSR v únoru 2016 po propuštění z výkonu trestu, tehdy bydlela
v azylovém zařízení pro ženy. V té době jí chybělo odpracovat necelých 24 měsíců, aby měla
nárok na invalidní důchod. Po odpracování potřebné doby jsme společně požádali o invalidní
důchod a byl jí přidělen 1. stupeň s výplatou cca 5000,- Kč. Paní Rozálie do té doby v malé
míře, ale podle svých možností splácela své dluhy. Podařilo se nám jí umístit do Domu sv.
Vincence, kde má snížený nájem, aby jí po zaplacení závazků zbylo více peněz na živobytí.
V současné době je jí ze mzdy strháváno skoro dvě třetiny platu na exekuční pohledávky a daří
se jí dluhy snižovat. Bohužel z důvodu špatného zdravotního stavu, vysokého věku a záznamů
v trestním rejstříku je pro ni hledání jiného zaměstnání velice obtížné. Pokud se ocitne opět bez
prostředků a bude odkázána na podporu v nezaměstnanosti a hmotnou nouzi, bude nucena opět
přestat splácet a její situace, která se nám podařila stabilizovat, se pak ocitne opět v ohrožení.
Klient c)
-

32 let, základní vzdělání, dlouhodobě žil na ulici, byl ve výkonu trestu, uživatel
drog/alkoholu - prošel léčbou, dlouhodobě v evidenci ÚP - evidován 9x (obtížně
umístitelný uchazeč, 6x sankčně vyřazen)

-

sociální

práce

v rámci

DCHP:

v současné

žije

na

azylovém

domě,

zaměstnancem/klientem Střediska sociální rehabilitace od října 2017, začátkem roku
2019 prostřednictvím Občanské poradny vyřízena insolvence
-

v minulosti pracoval převážně „na černo“, proběhlo několik krátkodobých pokusů o
zaměstnání na smlouvu – většinou ukončen pracovní poměr kvůli nedodržování
pracovního řádu a minimálním zkušenostem v běžných zaměstnáních

-

patří k obtížněji zvladatelným klientům, má problém dodržovat pracovní morálku,
obdržel několik písemných výtek, má problém s docházením do zaměstnání střízlivý –
je potřeba pravidelná kontrola a sociální práce s klientem

-

díky kompetencím pracovníků SSR je schopen běžně fungovat v zaměstnání u DCHP!

Co se podle nás stane, pokud se klient opět stane uchazečem o zaměstnání?
Klient nebude schopen nalézt zaměstnání, ve kterém by dlouhodobě vydržel. Běžní
zaměstnavatelé nebudou natolik tolerantní k povaze a nízkým kompetencím klienta jako
jsou zaměstnanci DCHP. Klient není natolik zručný, aby byl schopen vykonávat úkolově
zaměřená zaměstnání. Klient tak ztratí příjem, ze kterého může platit insolvenci, která mu
posléze bude zrušena. Ztráta zaměstnání u DCHP by mohla vést i k opětovnému vrácení
klienta na ulici. Tím pádem se klient vrátí tam, kde byl před tím, než s ním byla započata
sociální práce v rámci DCHP.
Klient d)
-

22 let, základní vzdělání, první oficiální zaměstnání u DCHP (obtížně umístitelný –
neměl zkušenosti/vzdělání); předtím pouze na ÚP, bez legálních pracovních
zkušeností (pouze práce „na černo“)

Klient e)
-

55 let, vyučen, avšak nikdy nedělal v oboru; dlouhodobě žije na ubytovnách/dříve na
azylovém domě, 8x v evidenci ÚP - naposledy 6 let v evidenci ÚP!, 5 x sankčně
vyřazen; zkušenosti hlavně s krátkodobými brigádami

-

problém s alkoholem a zároveň s docházkou – potřeba zvláštní přístup (běžný
zaměstnavatel není schopen poskytnout), díky tomu několik písemných výtek

Co se podle nás stane, pokud se klient opět stane uchazečem o zaměstnání?
Opět bude dlouhodobě na ÚP. Nebude umístitelný kvůli věku, nezkušenosti v oboru a
nedodržování pracovní morálky.
Klient f)
-

52 let, vyučen, dlouhodobě zaměstnán v uranových dolech, zdravotní omezení (zrak nemůže pracovat se stroji, ve výškách apod.)

-

v evidenci ÚP – 15 let!; neumístitelný kvůli zdravotnímu stavu

Co se podle nás stane, pokud se klient opět stane uchazečem o zaměstnání?
Opět dlouhodobým uchazečem o zaměstnání - nebude umístitelný (zdr. stav). DCHP je
schopna přizpůsobit pracovní aktivity jeho možnostem.
Klient g)
-

64 let - před důchodem, základní vzdělání, ve výkonu trestu, praxe hlavně
v technických službách/pomocné stavební práce, 13 x v evidenci ÚP!!, 4 x sankčně
vyřazen

-

obtížně umístitelný (věk, schopnosti, zdraví – nesmí přenášet těžké věci)

-

v současné době řeší ve spolupráci s Občanskou poradnou oddlužení – nutné
prodloužení PP

Co se podle nás stane, pokud se klient opět stane uchazečem o zaměstnání?
Zůstane do důchodu na ÚP. Kvůli věku a zdr. stavu nebude umístitelný v oboru, ve
kterém pracoval. Nebude mu přiznána insolvence.
Klient h)
-

60 let, základní vzdělání, byl ve výkonu trestu, před zaměstnáním dlouhodobě na ÚP –
8x evidován; žije na ubytovně, žil na ulici/dříve klient azylového domu

-

v současné době řeší ve spolupráci s Občanskou poradnou insolvenci – je potřeba
prodloužení pracovního poměru

-

nemá zkušenosti v jiných než v technických profesích

Co se podle nás stane, pokud se klient opět stane uchazečem o zaměstnání?
Kvůli věku, zdravotnímu stavu a zápisu v trestním rejstříku nebude umístitelný. Nebude
mu uznán návrh na insolvenci – nedostane se z dluhové pasti.
Klient ch)
-

40 let, základní vzdělání, několikrát zaměstnán u DCHP, s rodinou žije na ubytovně

-

12x evidován na ÚP!

-

opakovaně na ÚP, ve výkonu trestu, nemá zkušenosti a kompetence k výkonu práce ve
fabrice/úkolově zaměřených zaměstnání

Co se podle nás stane, pokud se klient opět stane uchazečem o zaměstnání?
Nebude umístitelný kvůli zápisu v trestním rejstříku, nízkému vzdělání a malým
zkušenostem. Nejspíše se bude jednat o krátkodobá zaměstnání. Nebude zvládat práci
v provozu továren apod.

Klientka i)
-

53 let, základní vzdělání, byla ve výkonu trestu, obtížně umístitelná – malé zkušenosti,
kompetence, krátkodobá zaměstnání, žije s rodinou na ubytovně; naposledy 5 let
v evidenci ÚP!

-

v současné podaný návrh na insolvenci – nebude schválen, pokud nebude mít pracovní
smlouvu

Co se podle nás stane, pokud se klientka opět stane uchazečkou o zaměstnání?
Opět bude dlouhodobou uchazečkou jako před nástupem k DCHP (zápis v trestním
rejstříku, malé zkušenosti, omezené schopnosti). Nebude vyřízena insolvence a nebude
možnost vyřešit dluhovou situaci!

