Sociální služby
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definuje a dělí služby tak, jak jsou
poskytovatelé zvyklí od roku 2001. Tehdejší návrh zákona přijat nebyl, ovšem použitá
typologie přešla - především díky ministerským dotačním programům - do běžné praxe
poskytovatelů sociálních služeb. V tomto ohledu tedy nový zákon - s několika doplňky kodifikuje, co v běžném životě dávno platí.
Sociální služba, říká zákon, je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám
v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost,
musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují
jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.
Zákon rozeznává zejména tato zařízení sociálních služeb: centra denních služeb, denní
stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory, domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na návykových
látkách, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc,
nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické
komunity, sociální poradny.
Sociální služby jsou buď pobytové, ambulantní, nebo terénní.
Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena
nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.
Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném
sociálním prostředí.
Sociální služba je soustava vybraných základních činností: např. pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti; poradenství; zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů a další.
Sociální služby se dělí na služby sociální péče, služby sociální prevence a sociální poradenství.
Služby sociální péče
Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem zajistit jejich
fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení do běžného života
společnosti, a v případech.
Mezi služby sociální péče patří:
• osobní asistence
• pečovatelská služba
• tísňová péče
• průvodcovské a předčitatelské služby
• podpora samostatného bydlení
• odlehčovací služby
• centra denních služeb
• denní stacionáře
• týdenní stacionáře
• domovy pro osoby se zdravotním postižením
• domovy pro seniory
• domovy se zvláštním režimem

•
•

chráněné bydlení
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné
osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé
sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Služby sociální prevence jsou:
• raná péče
• telefonická krizová pomoc
• tlumočnické služby
• azylové domy
• domy na půl cesty
• kontaktní centra
• krizová pomoc
• nízkoprahová denní centra
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• noclehárny
• služby následné péče
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• sociálně terapeutické dílny
• terapeutické komunity
• terénní programy
• sociální rehabilitace
Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.
Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob
v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, v poradnách pro oběti
trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci s osobami se specifickými
potřebami. Součástí odborného poradenství jsou i půjčovny kompenzačních pomůcek.
Sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová
pomoc, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální
rehabilitace (s drobnou výjimkou), sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových
zařízeních pro děti a mládež, služby sociálně terapeutických dílen (s drobnou výjimkou) jsou
poskytovány bez úhrady nákladů.
Ostatní služby mohou být poskytovány za částečnou nebo plnou úhradu.
Zdroj: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

