Sociální oblast
Sociální problematikou se v Havířově v největší míře zabývá Magistrát města
Havířova a to jak v samostatné tak v přenesené působnosti a příspěvkové organizace města
Sociální služby města Havířova a Ústav sociální péče pro mládež Havířov.
Činnosti v rámci samostatné působnosti města jsou směřovány do oblasti péče o seniory,
občany těžce zdravotně postižené, rodinu a děti.
Havířov má 3 domy s pečovatelskou službou, celkem 321 byty, ve kterých žije
421 obyvatel. V tomto roce byla poskytována pečovatelská služba 659 občanům. Dále má
město jeden dům s 62 bezbariérovými byty, ve kterých žije 122 obyvatel.
Na území města pracuje 11 klubů důchodců, ve kterých je celkem 2 710 členů. Výdaje
na činnost těchto klubů byly 1 525 tis. Kč a jednalo se především o přednášky, zájezdy,
celoměstské akce a setkání s jubilanty. Bylo pořádáno 6 turnusů pobytových rekreací, kterých
se zúčastnilo 241 seniorů.
Byly pořádány tuzemské a zahraniční ozdravné pobyty pro celkem 332 dětí. V roce 2005
vyjelo na ozdravný pobyt 26 těžce zdravotně postižených dětí v doprovodu 26 rodičů.
Samosprávné činnosti magistrátu jsou zaměřovány na zkvalitnění bytových podmínek
seniorů a zdravotně postižených občanů, služeb těžce zdravotně postiženým občanům
a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další
životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou
a společenské, kulturní a jiné zájmové činnosti pro staré občany a těžce zdravotně postižené
občany.

Přenesená působnost v sociální oblasti
Činnosti magistrátu v přenesené působnosti zahrnují poskytování dávek sociální péče,
sociálně právní ochranu dětí, občanům Havířova a občanům obcí v rámci územního obvodu
obce s rozšířenou působností obcí Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicko a Horní Bludovice.
V roce 2005 byla míra nezaměstnanosti 18,04%, občanů pobírajících sociální dávky bylo
9 503 a dále bylo poskytnuto1788 příspěvků zdravotně postiženým občanům. Celkem byly
poskytnuty dávky ve výši 260 629 tis. Kč.
V přenesené působnosti magistrát zajišťuje rozhodování a poskytování dávek sociální
péče podmíněné sociální potřebností. Je možné sledovat nárůst počtu občanů, kterým jsou
dávky sociální péče poskytovány. Tento nárůst je ovlivňován legislativními změnami
(zvyšování životního minima) a mírou nezaměstnanosti.
Poskytování sociální pomoci občanům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, nespočívá jen
v poskytování dávek sociální péče. Magistrát spolupracuje s ubytovnami v regionu při
umísťování a výběru vhodných osob, navštěvuje azylové domy na území města za účelem
společného řešení problémů, probíhají konzultace s Úřadem práce při výběru zájemců
o práce na VPP, zajišťuje pravidelné návštěvy odsouzených ve věznicích, řeší problémy
občanů s bydlením apod..

K činnostem sociálně právní ochrany dětí patří aktivity související s náhradní rodinnou
péčí - každoroční pořádání výchovně terapeutických seminářů pro pěstouny, organizace
výchovných odpolední pro děti z pěstounských rodin. Je nutno zmínit, že město je od r. 2004
zřizovatelem zvláštního zařízení pro výkon pěstounské péče, které má v péči celkem 10 dětí,
z toho 4 v pěstounské péči.
I přes snahu pracovníků oddělení SPOD zajistit ohroženým dětem rodinné prostředí dochází
k předběžným opatřením soudu a k umístění dětí do ústavních zařízení.V hodnoceném období
bylo vypracováno 74 návrhů předběžných opatření, z toho za I. pololetí 2006 15 návrhů.
Velká pozornost je věnována prevenci v oblasti péče o děti – formou přednášek na základních
školách, organizování přednášek pro odbornou i laickou veřejnost, výkon asistenční služby
v rodinách.
Na úseku péče sociálně právní ochrany dětí aktivně pracuje Komise SPOD, která projednává
záležitosti týkající se ústavní výchovy dětí, aktivizační programy apod.
Trvale je zajištěna pohotovostní služba sociálně právní ochrany dětí a v současné době
probíhají přípravné práce na vytvoření systému včasné intervence.

