Sociální služby – způsoby pomoci
(zdroj: www.mpsv.cz)

Sociální služby: zajišťují pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytování informací,
psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů a další.

Cíle sociálních služeb: podpora rozvoje či zachování stávající soběstačnosti uživatele, návrat
do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu,
rozvíjení schopností uživatelů k vedení samostatného života, snížení sociálních a zdravotních
rizik.

Sociální poradenství: osobám v nepříznivé sociální situaci poskytuje potřebné informace pro
řešení jejich situace, je součástí všech druhů základních sociálních služeb, zahrnuje občanské
poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky
nepřizpůsobivými, služba se poskytuje bezúplatně.

Sociálně zdravotní služby: pomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob
(poskytují se jako zdravotní péče ambulantního rozsahu, nikoliv jako lůžková péče
v nemocnici), služby jsou poskytovány v zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových
zdravotnických zařízeních, tyto služby podléhají úhradě, zdravotnické úkony jsou hrazeny
z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Sociální rehabilitace: soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných
dovedností osoby se zdravotním postižením, cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního
uplatnění, je to součást poskytování sociálních služeb.

Osobní asistence: poskytuje se v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v předem dohodnutém
rozsahu a čase, služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti a podobně, služba se poskytuje za
úplatu.

Pečovatelská služba: poskytuje se dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí nebo ve
specializovaných zařízeních, služba obsahuje obdobné záležitosti jako osobní asistence a
poskytuje se za úplatu.

Služby rané péče: poskytují se rodičům dítěte ve věku do 7 let, které jsou osobou se
zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního
prostředí, služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte a je poskytována
především v domácnosti, obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a poskytuje se
bezúplatně.

Centrum denních služeb: poskytuje ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem
posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé
sociální situaci, obsahuje pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění strany, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, služba se poskytuje za úplatu.

Stacionář denní a týdenní: poskytuje ambulantní služby ve specializovaném zařízení
seniorů, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek,
týdenní stacionář pak poskytuje pobytové služby ve specializovaném zařízení, služba
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče, při osobní hygieně, poskytnutí stravy,
ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, služba se poskytuje za úplatu.

Domov pro seniory: poskytuje dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby, služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, ubytování a podobně, služba se
poskytuje za úplatu.

Azylový dům: poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení, služba obsahuje poskytnutí stravy, ubytování, pomoc při
prosazování práv a zájmů a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, služba se poskytuje
za úplatu.

Chráněné bydlení: je to dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, má formu individuálního nebo
skupinového bydlení, dle potřeby se poskytuje též pomoc osobního asistenta, služba se
poskytuje za úplatu.

Kontaktní centrum: nízkoprahové zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými
závislostí na návykových látkách, cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika
spojená se užíváním návykových látek, služba obsahuje terapeutické činnosti a je
poskytována bezúplatně.

Krizová pomoc: ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, služba obsahuje poskytnutí
ubytování, stravy, terapeutické činnosti a je poskytována bezúplatně.

Služby následné péče: ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou
psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly
ambulantní nebo ústavní léčbu nebo které abstinují, služba se poskytuje bezúplatně.

