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název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 

název akce: 
Pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby 
v krizi, etnické menšiny“ – zápis 

datum: 16.srpna 2010 

místo: DPS  - Vančurova 17, Znojmo           přítomni: dle prezenční listiny 

Program:  

                 1. Přivítání, prezence, zahájení 
                    2. Seznámení s projektem – „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska“ 
                    3. Sestavení skupiny „Sociálně vyloučení“, zapojení dalších členů, sestavení plánu  
                        schůzek skupiny a určení místa pro schůzky 
                    4. Seznámení s realizací výzkumu, doplnění obsahu výzkumu, kde oslovit uživatele 
                    5. Příprava informačního letáčku k dané cílové skupině 
                    6. Diskuse, závěr  

1. Přivítání, prezentace, zahájení, představení metodika KPSS 

Všechny přítomné přivítala a s programem seznámila vedoucí pracovní skupiny Eliášová   
Jarmila.  
K navrženému programu byla jedna připomínka: Doplnění  kontroly priorit a  jejich plnění. 
    - představení metodičky KPSS – PhDr. Kateřiny Kubalčíkové Ph.D. 
    - představení koordinátory KPSS – Bc. Lucie Rockové, Dis. 
    - představení asistentky projektu – Mgr. Martiny Svobodové 
    - představení jednotlivých členů pracovní skupiny 

2. Seznámení s projektem „střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska“ 

S projektem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska“ seznámila koordinátorka 
projektu Bc. Lucie Rocková. Zaměřila se především na klíčové aktivity projektu, které byly 
předány všem přítomným účastníkům. 
    - projekt je financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
    - realizace 1.6.2010 – 31.5.2012  
    - získané finance 2 458 tis. – hrazeno 100% 
    - seznámení s 10-ti klíčovými aktivitami – viz.příloha č.l 
    - předložen harmonogram realizace jednotlivých aktivit – viz. příloha č. 2 

3. Sestavení skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením…“, zapojení dalších členů, 
sestavení plánu schůzek skupiny a určení místa pro schůzky 

K sestavení skupiny „Osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v krizi“ byli vyzváni všichni 
přítomní, aby dodali případné kontakty na další členy skupiny. Skupina je otevřená a kdokoliv, kdo 
bude přínosem pro práci ve skupině je vítán.  
- projednání možnosti oslovení a zapojení dalších členů – ředitel Městské policie, některé školy, 

uživatelé z obcí regionu 
- projednání místa pro konání setkání – DPS Vančurova 17, popřípadě zařízení pro cílovou 

skupinu ve Znojmě 
- projednání termínu setkávání – každé první úterý v měsíci - odpoledne 
- projednání četnosti schůzek – 1x v měsíci, popřípadě dle potřeby 
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4. Seznámení s realizací výzkumu, doplnění obsahu výzkumu, kde oslovit uživatele 

S výzkumem potřeb uživatelů služeb seznámila přítomné Phdr. Kateřina Kubalčíková Ph.D. 
Výzkum je součástí Individuálního projektu Jihomoravského kraje. 
    - zahájení výzkumu v měsíci září 2010     
    - představila fi AUGUR,s.r.o. , která výzkum uskuteční  
    - zjišťovány budou potřeby u uživatelů sociálních služeb 
    - u cílové skupiny „Sociálně vyloučení“ je navrženo využít formu rozhovorů individuálních nebo    
      Skupinových 

- členové skupiny si připraví podněty pro zjišťování – co chtějí zjistit, jaké cílové skupiny oslovit 
stanovit počty jednotlivých cílových skupin 

5. Příprava informačního letáku k dané cílové skupině 

Pracovní skupina vytvoří leták, který bude charakterizovat pracovní skupinu, bude určen široké 
veřejnosti, uživatelům apod. Je určen k získávání nových členů do skupiny, obcím o informování o 
práci ve skupině, předávání informací veřejnosti a práci dobrovolníků v této skupině. 
    - tisk bude oboustranný ve formátu 21 x 10 cm 
    - obsah letáčku – o jakou pracovní skupinu se jedná, o co se zajímáme, co je účelem, musí  
 zaujmout 
    - obsahovat bude i kontaktní údaje na organizátory pracovních setkání 
    - členové připraví text letáku 
. Bude vytvořena informační brožura o sociálních službách. 
Brožura bude sloužit jako kompletní přehled sociálních služeb daných zákonem č. 108/2006 Sb.    o 
sociálních službách v platném znění pro laickou veřejnost. Smyslem této brožury je přiblížit     
jednotlivé služby široké veřejnosti tak, aby bylo snadné pochopit, co jaká služba nabízí, k čemu    
slouží a komu slouží (neopisovat zákon, ale vyjádřit vlastními slovy). 
popsány budou služby: - azylové domy                         

                         - domy na půl cesty 
                         - kontaktní centra 
                         - krizová pomoc 
                         - nízkoprahová denní centra 
                         - noclehárny 
                         - služby následné péče 
                         - terapeutické komunity 
                         - terénní programy 

 6. Kontrola priorit a jejich plnění 

Prozatím Škola sv. Metoděje v Lechovicích nemá registraci, která je potřebná při vykonávání 
sociálních činností.  
Je možné realizaci terapeutické skupiny přenést na jiného poskytovatele. 

Úkoly - shrnutí:  

- uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny 
 
- vysvětlivky ke zkratkám k níže uvedeným úkonům: 
 T – termín splnění 
 O – odpovědná osoba 
 1/10 – úkol číslo 1 roku 2010 
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- Úkol 1/10: příprava na výzkum potřeb (AUGUR) - co chcete zjistit? Které uživatele 
oslovit? (viz. bod. č.4 zápisu)  

 T: do 25.8.2010  
 O: členové pracovní skupiny 
 
 - Úkol 2/10: zaslat návrh informačního letáčku k dané cílové skupině (viz. bod č. 5 zápisu) 
 (ne graficky zpracovaný, především text, který na letáku bude) 
 T: do 27.8.2010  
 O: členové pracovní skupiny 

 
 - Úkol 3/10: zaslat popis jednotlivých služeb k vypracování informační brožury o  
  sociálních službách (viz bod č. 5 zápisu) 
 T: do 31.8.2010  
 O: členové pracovní skupiny 

 
- Úkol 6/10: popřemýšlet nad novými členy pracovní skupiny - dodat konkrétní návrhy 

 T: do příští schůzky PS  
 O: členové pracovní skupiny 
 
 
- veškeré podklady zasílejte na kontakt:  

Jarmila Eliášová, U Lesíka 11, Znojmo 669 02 

e-mail: jarmilaeliasova@email.cz 

Tel.: 515 223 592 

 
 
Přílohy: 
1. Klíčové aktivity 
2. Harmonogram projektu 
3. Definice sociálních služeb dle zákona, které se týkají cílové skupiny seniorů 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne19.8.2010          Jarmila Eliášová 
                vedoucí pracovní skupiny 



 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 

 

Klíčové aktivity 
realizace červen 2010 - květen 2012 

 

01 Rozvíjení organizační struktury plánování - setkávání pracovních skupin a 
organizační skupiny 
Cílem je zajistit pevnou organizační strukturu procesu plánování, reagující na aktuální situaci v 
regionu a na potřeby procesu komunitního plánování. 
K zajištění kvalitního a plnohodnotného procesu plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku 
je zapotřebí upevňovat a rozvíjet organizační strukturu celého procesu. 
Základem je organizační skupina, která má 9 členů (jednání vede a řídí koordinátor), pracovní 
skupiny, které řeší konkrétní úkoly definované organizační skupinou. Členové pracovních skupin 
jsou odborníky na problematiku cílových skupin, které jsou v rámci pracovních skupin řešeny. 
Pracovní skupiny v rámci projektu budou celkem 4 se zaměřením na tyto cílové skupiny: 
1.)seniory 
2.)osoby handicapované 
3.)děti,mládež a rodinu 
4.)osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi 
 
Zjišťované potřeby v oblasti sociálních služeb na daném území musejí být formulovány všemi, 
kterých se dotýkají. Ti kdo jsou ochotni se do procesu zapojit, mají právo o svých potřebách a 
očekáváních hovořit. V celém procesu je zapojeno na 40 dobrovolníků z řad veřejnosti,uživatelů a 
odborníků. Organizační skupina zadává a definuje pracovním skupinám úkoly, na kterých mají 
pracovat a sleduje jejich plnění a následně vyhodnocuje výstupy pracovních skupin. 
Pracovní skupiny zjišťují potřeby své cílové skupiny,řeší konkrétní úkoly,témata, problémy dané 
cílové skupiny. 
Výstupy: 
-fungující organizační struktura reagující na konkrétní potřeby 
-zápisy z jednání organizační skupiny a pracovních skupin 
-definované a konkrétně rozpracované priority v sociální oblasti 
-Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska do roku 2015 
 
02 Materiální zajištění procesu plánování 
Hlavním cílem této aktivity je zajistit takové materiální a technické zázemí a podmínky pro 
plánování sociálních služeb, aby bylo dosaženo jednotlivých cílů projektu a byl vytvořen kvalitní 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska. 
Zařízení a vybavení bude nakupováno po zjištění cenových nabídek, tak aby byly finanční 
prostředky využity hospodárně,efektivně a finanční částky byly adekvátní danému zboží. 
 
03 Zapojení mikroregionů (svazku obcí) Znojemska 
Aktivitou projektu je realizace komunitního plánování-plánování rozvoje sociálních služeb na 
regionální úrovni,kterou je SO ORP Znojmo čítající 110 obcí některé z nich jsou sdruženy v 
mikroregionech.Nutné je zapojit obce Znojemska do procesu, motivovat je,informovat a 
spolupracovat s nimi. Dílčí činnosti budou v kompetenci organizační skupiny. 
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Při zahájení projektu proběhne zapojení partnerů/mikroregionů/, bude uskutečněn osobní kontakt 
formou výjezdů na schůzky konané danými mikroregiony-budou předány informace o procesu i v 
souvislosti s analýzami zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a se zpracováním socio-
demografické analýzy V průběhu celého projektu bude aktivně jednáno s jmenovanými zástupci 
partnerů.Ti budou mikroregiony informovat o aktuálním dění v procesu plánování. 
Následně budou mikroregiony informovány o přípravě připomínkovacího řízení ke Střednědobému 
plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. 
Po ukončení připomínkovacího řízení ,zapracování připomínek do SPRSS Znojemska a vytvoření 
finální verze SPRSS Znojemska bude tato veze prezentována jednotlivým mikroregionům pro 
následné schválení jejich zastupitelstvy/výbory/. 
Veřejnost Znojemska bude informována a zapojena do procesu plánování sociálních služeb 
prostřednictvím informačních aktivit, které jsou podrobně popsány v klíčové aktivitě č.07 a 
publicitě projektu. 
Výstupy: 
-počet spolupracujících mikroregionů (9)- počet uzavřených smluv o partnerství 
-počet uskutečněných seminářů a informačních akcí 
-počet zúčastněných osob 
-vydání "Průvodce sociálními službami" 
 
04 Zpracování socio - demografické analýzy regionu Znojemska 
Důležitým vstupním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Znojemska je zpracovaná socio-demografická analýza. Při zadávání zpracování této analýzy se 
budeme řídit metodikami pro plánování sociálních služeb a příručkou Kritéria kvality plánování 
sociálních služeb. 
Cílem je zajistit demografickou charakteristiku regionu, se kterou budou pracovat jednotlivé 
pracovní skupiny a organizační skupina tak, aby mohly nastavit síť sociálních služeb také v souladu 
s demografickými potřebami 
regionu. 
V rámci zpracování socio-demografické analýzy budou zjišťovány tyto okruhy informací: 

- základní popis území - města Znojma a mikroregionů spadajících do spádové oblasti města 
 Znojma obce s rozšířenou působností 
- popis vybraných demografických dat těchto území 
- vývoj počtu obyvatel 
- demografický pohyb 
- struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku 
- prognóza počtu obyvatel 
- kriminalita 
- popis cílových skupin, pro které budou sociální služby na Znojemsku plánovány 
Výstup aktivity: 
- zpracovaná socio-demografická analýza 
 
05 Zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 
Důležitým vstupním podkladem pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je Analýza potřeb 
poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů(externí zpracování dodavatelem), která poskytuje 
základní přehled o potřebách poskytovatelů sociálních služeb, pomáhá zjistit nedostatky v oblasti 
poskytovaných služeb a zjišťuje oblasti, kde lidem žádná sociální služba nepomáhá. Dále zajistí 
přehled o současně poskytovaných sociálních službách a jejich poskytovatelích a mapuje potřeby 
zadavatelů 9 mikroregionů Znojemska a města Znojma v oblasti poskytování sociálních služeb. 
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Přehled poskytovatelů sociálních služeb bude podkladem pro porovnání stávajícího stavu 
nabízených služeb s potřebami uživatelů a bude relevantní součástí dokumentu Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. V současné době je ve SO ORP Znojmo 12 
registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem 35 sociálních služeb dle 
zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Součástí analýzy bude zpracování analýzy finančních 
toků v sociálních službách v regionu. Analýza poskytovatelů sociálních služeb bude sloužit jako 
podklad pro vytvoření Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a interaktivní webové 
databáze sociálních služeb. 
Výstup aktivity: 
Analýza poskytovatelů sociálních služeb, kterou budou získány následující informace: 

-počet poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 
-přehled poskytovatelů sociálních služeb 
-analýza finančních toků 
-počty uživatelů 
-druhy poskytovaných služeb 
-kapacita zařízení 
-počty a druh klientů 
-čekací doba na umístění do zařízení 
-názory poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 
-potřeby poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 
 
06 Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 
Klíčová aktivita číslo 6-Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a vznik interaktivní 
webové databáze poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o zpracování 2. aktualizovaného vydání 
Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska, za účelem zvyšování informovanosti 
veřejnosti,uživatelů a zadavatelů sociálních služeb a zlepšení orientace v sociálních službách. 
Náplní bude sběr dat/informací od poskytovatelů sociálních služeb a navazujících pomáhajících 
organizací. K tvorbě adresáře poskytovatelů sociálních služeb bude jako podklad sloužit 
zpracovaná analýza poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů Znojemska. 
Na vytvoření adresáře se bude podílet organizační skupina ve spolupráci s jednotlivými pracovními 
skupinami. 
Cílem je vytvořit takovou publikaci, která bude srozumitelná pro laickou veřejnost, a ve které se 
bude uživatel snadno orientovat. 
Adresář bude zdarma přístupný na webových stránkách a na CD. 
Novým inovovaným produktem projektu bude vytvoření webové databáze poskytovatelů sociálních 
služeb, díky které bude zajištěn přístup k informacím o sociálních službách široké veřejnosti. 
Výstup aktivity: 
-webová databáze poskytovatelů sociálních služeb s částí věnující se plánování sociálních služeb a 
sociálním službám 
-Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 
 
 
07 Informační aktivity 
V souvislosti se zvyšováním informovanosti veřejnosti a všech účastníků procesu a naplňování tak 
principů metody komunitního plánování sociálních služeb budou realizovány jednotlivé informační 
aktivity. 
Veškeré informační aktivity projektu budou směřovány na nejširší veřejnost, zadavatele, 
poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i laickou veřejnost. Budou uskutečněny 
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konference, kulaté stoly a semináře-vše na odborná témata týkající se sociálních služeb a plánování 
rozvoje sociálních služeb. 
Výstup aktivity: 
- uspořádání tří konferencí na odborná témata, představení analýz, připomínkování Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb, závěrečné vyhodnocení celého procesu-představení finální verze 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. 
- veletrh poskytovatelů sociálních služeb - zajištěna bude maximální informovanost veřejnosti o 
sociálních službách a o vstupu do procesu KPSS - zajištění zpětných vazeb od veřejnosti k 
poskytovaným sociálním službám 
- dvě setkání poskytovatelů sociálních služeb(přibližné datum konání) 
- uspořádání 4 kulatých stolů - diskuse mezi poskytovateli sociálních služeb, zadavateli a veřejností 
 
08 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska je regionální dokument, který vzniká jako 
výstup plánování rozvoje sociálních služeb v místních podmínkách. Na základě výstupů ze socio-
demografické analýzy, analýzy poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů, zjišťování potřeb 
uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb(tato analýza bude zajištěna díky individuálnímu 
projektu Jihomoravského kraje na komunitní plánování), veřejných setkání formou kulatých stolů, z 
jednání pracovních skupin a organizační skupiny a dalších materiálů 
budou v pracovních skupinách definovány priority-hlavní záměry plánu rozvoje sociálních služeb 
Znojemska pro definované cílové skupiny. 
Pracovní skupiny komunitního plánování Znojemska ve spolupráci s organizační skupinou 
rozpracují priority, na základě dostupných materiálů, do návrhů dílčích opatření a připraví je k 
připomínkovacímu procesu. Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska musí 
být schválen organizační skupinou a následně bude zahájeno připomínkovací řízení. 
Připomínkovací proces bude probíhat v průběhu r.2011. Sebrané připomínky,návrhy a doplnění 
budou zapracovány, dle přesně stanovených pravidel. Výsledný materiál bude upraven do finální 
podoby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska a po projednání v 
zastupitelstvech mikroregionů a zastupitelstvu města Znojma bude zadán výtisk finální verze plánu. 
Výstup aktivity: 
-Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska do roku 2015 
-připomínkovací formuláře 
 

09 Metodické vedení, supervize, semináře 
Pro kvalitní průběh projektu i celého procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou 
komunitního plánování budou zajištěny pro zapojené osoby semináře, odborná metodická vedení a 
supervize. Budou řešena zejména aktuální témata a jednotlivé fáze v souvislosti s probíhajícím 
procesem na regionální úrovni. 
Supervize a metodická pomoc bude využita také k řešení problémů, které se v průběhu procesu 
plánování vyskytnou. 
Supervize / metodická pomoc bude zajištěna pro: 
1)organizační skupinu 
2)pracovní skupiny 
3)konference 
4)jednání u kulatých stolů 
5)připomínkovací řízení 
Tyto aktivity budou zajištěny externě, akreditovanými krajskými metodiky a vzdělavateli MPSV. 
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Proces bude realizován v souladu s platnými metodikami KPSS a kritérii kvality plánování 
sociálních služeb. 
Výstup: 
Zajištění metodické pomoci pro pracovní skupiny a organizační skupinu. 
V mikroregionech bude metodická pomoc využita na problematiku a koordinaci plánovacího 
procesu. 
Využití metodické pomoci při konání "kulatých stolů" 
Metodická pomoc bude zajištěna dle potřeby pro koordinátora k řešení aktuálních problémů 
vzešlých z procesu plánování. 
Metodické vedení bude zajištěno na 3 konferencích, které budou realizovány na odborná témata 
týkající se procesu plánování sociálních služeb. 
 
10 Vyhodnocení projektu 
Aktivita zahrnuje vyhodnocení projektu, jeho realizovaných aktivit. 
S vyhodnocením projektu souvisí třetí konference, která bude realizována v závěru projektu. 
Jedná se o výstupní analýzu projektu. Nejde o evaluaci projektu, ale o prezentaci konečných 
výstupů plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku. 
Cílem je podat ucelenou zprávu veřejnosti, uživatelům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních 
služeb o všech realizovaných aktivitách v projektu, seznámit je s výsledky dvouletého procesu 
plánování sociálních služeb a s následnými aktivitami, které budou na daný proces navazovat. 
Výstup aktivity: 
- závěrečná třetí konference 
- počet zúčastněných osob na konferenci 
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Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách 
 

§ 57 
Azylové domy 

(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

§ 58 
Domy na půl cesty 

(1) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po 
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě 
pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu 
trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto 
zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

§ 59 
Kontaktní centra 

(1) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a 
zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

§ 60 
Krizová pomoc 

(1) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit 
svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

§ 61 
Nízkoprahová denní centra 

 
(1) Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 
přístřeší. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
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b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

§ 63 
Noclehárny 

(1) Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí přenocování. 

§ 64 
Služby následné péče 

(1) Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým 
duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní 
léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, 
které abstinují. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné péče 
obsahuje vedle základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 

§ 68 
Terapeutické komunity 

(1) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na 
návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o 
začlenění do běžného života. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

§ 69 
Terénní programy 

(1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života 
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, 
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící 
v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby 
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována 
anonymně. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
 
 

 


