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JID:  

Dodatek č. ….. 
k Pověření Ústeckého kraje č. ….. 

k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje (dále jen „Pověření POSOSUK 2“) 

s účinností ode dne ……… do 31.3.2020  
v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ 

 

Název poskytovatele  

Adresa poskytovatele  

IČ  

DIČ  

Statutární orgán / 
zástupce 

 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

1. 
 
V souladu s odst. 12, bod. 12.1 Pověření se z důvodu 
Varianta 1: vyřazení stávající služby ze Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje ruší 
příloha xA a xB Pověření a identifikace služeb, která je uvedena na první straně Pověření, se 
mění a nahrazuje tímto zněním:   

Varianta 2: zařazení nové služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje se 
přidává příloha č. xA Obsah a rozsah služby a příloha xB Výpočet vyrovnávací platby, které 
jsou přílohou č. xA a xB tohoto dodatku k Pověření, a zároveň se identifikace služeb, která je 
uvedena na první straně Podmíněného pověření, mění a nahrazuje tímto zněním: 

Varianta 3: změny údajů obsažených v příloze Obsah a rozsah služby/…… ruší příloha č. 
xA, xA … Pověření a nahrazuje se přílohou č. xA, xA …… tohoto dodatku k Pověření. 
Zároveň se identifikace služeb, která je uvedena na první straně Pověření, mění a nahrazuje 
tímto zněním: 
 

Druh sociální služby 
Identifikátor sociální 

služby 
Rozsah sociální služby 

  
Dle vymezení obsaženého  

v příloze č. 1A tohoto 
dodatku k Pověření 



  
Dle vymezení obsaženého  

v příloze č. 2A tohoto 
dodatku k Pověření 

  
Dle vymezení obsaženého  
v příloze č. 3A Pověření č. 

…. 

 
2. 

 
1. Ostatní ustanovení Pověření zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží také jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem …………. 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. 
 
 
 

V ………………… dne ………………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Vydává: 
Ústecký kraj 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
na základě pověření Ústeckého kraje 

Pověření přijímá 
Název  
Statutární zástupce 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. xA – Obsah a rozsah služby (Nová služba)  

Příloha č. xB – Výpočet vyrovnávací platby  



Příloha A Pověření 

 

Příloha A – Obsah a rozsah služby  
 

Druh sociální služby  

Identifikátor sociální služby  

Forma poskytování služby  

Individuální okamžitá kapacita  

Skupinová okamžitá kapacita  

Počet lůžek  

Cílová skupina  

Místo poskytování sociální 
služby 

 

Působnost sociální služby  

 

 

Obsah sociální služby 

 

 

 

Pracovní pozice* Průměrný přepočtený úvazek 

CELKEM pracovníci v přímé péči  

sociální pracovníci  

pracovníci v sociálních službách  

zdravotničtí pracovníci  

pedagogičtí pracovníci  

manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci  

                                                 
* V personálním zajištění sociální služby pečovatelská služba jsou závazné úvazky v přímé péči v jednotlivých pracovních 

pozicích; Sociální služby vykazující zdravotnický personál musí dodržet výši úvazků uvedenou v personálním zajištění - 

zdravotničtí pracovníci. V ostatních pracovních pozicích (SP, PSS, odborní pracovníci) musí být dodržen součet těchto 

pracovních pozic uvedených v této příloze. U sociálních služeb neobsahující zdravotnické pracovníky je závazná celková 

výše průměrného přepočteného úvazku celkem, nikoliv rozložení pracovních pozic. 



 

 

Obsah všech druhů služeb: 

Vymezení obsahu sociální služby (tj. vymezení rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základní 

činnosti): 

Odborné sociální poradenství  
Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
zprostředkování navazujících služeb,  
 b) sociálně terapeutické činnosti:  
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti 
vzdělávání;  
tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,  
 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.  
  
Osobní asistence  
 Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
 b) pomoc při osobní hygieně:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při použití WC,  
c) pomoc při zajištění stravy:  
pomoc při přípravě jídla a pití,  
 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,  
2. nákupy a běžné pochůzky,  
 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Pečovatelská služba  
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  



1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,  
2. dovoz nebo donáška jídla,  
3. pomoc při přípravě jídla a pití,  
4. příprava a podání jídla a pití;  
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,  
 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1. běžný úklid a údržba domácnosti,  
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,  
3. donáška vody,  
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,  
5. běžné nákupy a pochůzky,  
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,  
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,  
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,  
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.  
  
Tísňová péče  
Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:  
1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,  
2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné 
služby, policie nebo hasičů,  
 b) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Průvodcovské a předčitatelské služby  
Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a 
doprovázení zpět,  
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a 
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení 
zpět,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.  
  
Podpora samostatného bydlení  
Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,  
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,  
3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,  



4. pomoc se zajištěním stravy,  
5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,  
6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  
 b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,  
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
5. podpora v oblasti partnerských vztahů,  
6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,  
 c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a 
doprovázení zpět,  
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  
3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí 
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
 d) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
 
Odlehčovací služby  
Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování,  
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,  
 d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové 
aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a 
doprovázení zpět,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
 h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  



2. podpora při zajištění chodu domácnosti.  
  
   
 
Centra denních služeb  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování,  
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
 c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí 
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 e) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Denní stacionáře  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,   
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při použití WC,  
c) poskytnutí stravy:  
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování,  
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pracovně výchovná činnost,  
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
   
Týdenní stacionáře  



Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pracovně výchovná činnost,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,  
 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 g) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
  
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pracovně výchovná činnost,  
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,  
4. volnočasové a zájmové aktivity,  
 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  



1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 g) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Domovy pro seniory  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  
4. pomoc při podávání jídla a pití,  
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) aktivizační činnosti:  
1. volnočasové a zájmové aktivity,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Domovy se zvláštním režimem  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v 
rozsahu těchto úkonů:  
  
a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  



1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  
4. pomoc při podávání jídla a pití,  
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) aktivizační činnosti:  
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Chráněné bydlení  
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. pomoc s přípravou stravy,  
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 b) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,  
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,  
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,  
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  
 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,  
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány 
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
 h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC.  
  
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se 
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  



 a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) aktivizační činnosti:  
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Raná péče  
Základní činnosti při poskytování rané péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením 
nebo znevýhodněním,  
2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,  
3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,  
4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají 
přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,  
5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů 
informací, seminářů, půjčování literatury,  
6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,  
7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a 
rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
1. psychosociální podpora formou naslouchání,  
2. podpora výměny zkušeností,  
3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,  
 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných 
aktivit rodičů,  
2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná 
obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.  
  
Telefonická krizová pomoc  



Základní činnosti při poskytování telefonické krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
  
a) telefonická krizová pomoc:  
krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s 
pracovištěm telefonické krizové intervence,  
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Tlumočnické služby  
Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,  
2. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných 
metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Azylové domy  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,  
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování,  
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,  
 b) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,  
2. umožnění celkové hygieny těla,  
3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,  
  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.  
  
Domy na půl cesty  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
 a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,  
2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci 
osob na trh práce,  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Kontaktní centra  



Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
 a) sociálně terapeutické činnosti:  
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
2. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování 
prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,  
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.  
  
Krizová pomoc  
Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
a) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového 
stavu a zahájení následného terapeutického procesu,  
  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Intervenční centra  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž 
poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
 c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,  
2. vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a 
ošacení,  
 d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, nebo  
2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.  
  
Nízkoprahová denní centra  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v 
rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. umožnění celkové hygieny těla,  
2. pomoc při osobní hygieně,  
 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,  
2. poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;  



tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,  
 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob.  
  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se 
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,  
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob.  
  
Noclehárny 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,  
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,  
 b) poskytnutí přenocování:  
1. přenocování,  
2. úklid, výměna ložního prádla.  
  
Služby následné péče  
Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé 
abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporujících sociální začleňování osob,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve 
vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,  
 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. ubytování,  
2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,  
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,  
 e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo  
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování.  
  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  



1. pracovně výchovná činnost s dětmi,  
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně 
vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na 
úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou 
terénní služby,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,  
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,  
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob.  
  
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,  
 b) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Sociálně terapeutické dílny  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v 
rozsahu těchto úkonů:  
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,  
 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování,  
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,  
 c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 
sociálnímu začleňování:  
1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,  
 d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:  
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.  
  
Terapeutické komunity  
 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) poskytnutí stravy:  
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,  
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování,  
 b) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  



2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,  
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,  
 c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,  
 d) sociálně terapeutické činnosti:  
1. pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, 
prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob,  
2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,  
 e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob.  
  
Terénní programy  
Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních 
schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,  
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; 
v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod 
přístupu minimalizace škod.  
   
Sociální rehabilitace  
Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 
sociálnímu začleňování:  
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,  
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, 
nakupování,  
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,  
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,  
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a 
doprovázení zpět,  
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,  
3. nácvik chování v různých společenských situacích,  
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,  
 c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,  
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,  
 e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:  
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy, 
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
2. pomoc při podávání jídla a pití,  
 g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou 



formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC.  



Příloha B Pověření 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


