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SOCIÁLNÍCH SLUEB
LEGENDA:

ORIENTAÈNÍ BODY:
ZÁMEK
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1. CENTRUM KLÍÈ
2. CENTRUM AUXILIUM
3. AZYLOVÝ DÙM PRO ENY A MATKY S DÌTMI
4. CENTRUM PRO SENIORY
5. CENTRUM PRO ZDRAVOTNÌ POSTIENÉ
6. ODLEHÈOVACÍ SLUBY DIAKONIE ÈCE
7. ROMAKLUB DIAKONIE ÈCE
8. DENNÍ STACIONÁØ DIAKONIE ÈCE
9. AZYLOVÝ DÙM ELIM
10. AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMÌSTNÁVÁNÍ ELIM
11. CHARITA VSETÍN
12. CHARITA VSETÍN - CENTRUM PRO ROMSKÉ MATKY
13. DÙM S PEÈOVATELSKOU SLUBOU
14. LETOKRUHY
15. NADÌJE, CENTRUM DENNÍCH SLUEB KOBZÁÒOVA
16. NADÌJE, CENTRUM DENNÍCH SLUEB ROKYTNICE
17. CENTRUM ARCHA
18. MANELSKÁ A PØEDMANELSKÁ PORADNA
19. ROSKA
20. SJEDNOCENÁ ORG. NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH
21. RODINNÉ A MATEØSKÉ CENTRUM SLUNÍÈKO
22. DOMOV DÙCHODCÙ OHRADA
23. DOMOV - PENZION PRO DÙCHODCE OHRADA
24. DOMOV - PENZION PRO DÙCHODCE RAFANDA
25. STACIONÁØ V LUHU
26. SVAZ DIABETIKÙ
27. SVAZ NESLYÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH
28. SVAZ POSTIENÝCH CIVILIZAÈNÍMI CHOROBAMI
29. SVAZ TÌLESNÌ POSTIENÝCH
30. PORADENSKO INFORMAÈNÍ CENTRUM
31. KOORDINAÈNÍ A INFORMAÈNÍ CENTRUM
32. ZDISLAVA
33. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADOREA
34. MÌSTSKÝ ÚØAD, ODBOR SOCIÁLNÍCH VÌCÍ
35. SPOLEÈNOST PRO KOMUNITNÍ PRÁCI
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STRUÈNÁ INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH NA VSETÍNSKU
Pøíloha k publikaci Pøístup radnice k sociálním slubám
Informace o sociálních slubách a jejich typologie

Sociální slubou je èinnost nebo soubor èinností zajiujících pomoc a podporu osobám za úèelem jejich sociálního zaèlenìní nebo prevence
jejich sociálního vylouèení. Sociální sluby pomáhají obèanùm pøekonávat potíe vyvolané nepøíznivou sociální situací, ve které se z rùzných
dùvodù ocitají. Nejèastìjí pøíèinou tìchto potíí bývá vysoký vìk, nepøíznivý zdravotní stav, zdravotní postiení, krizová sociální situace,
ale i ivotní návyky a zpùsob ivota vedoucí ke konfliktu se spoleèností nebo ivot v sociálnì znevýhodòujícím prostøedí.
Úèelem sociálních slueb není poskytování finanèní pomoci lidem s nedostateènými pøíjmy. Tato pomoc je obèanùm zajiována systémem
dávek vyplácených povìøenými obecními úøady z prostøedkù státního rozpoètu.
Sociální sluby zahrnují:
 sociální poradenství - základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství
 sluby sociální péèe - osobní asistence, peèovatelská sluba, oetøovatelská sluba, prùvodcovské a pøedèitatelské sluby, podpora
samostatného bydlení, odlehèovací sluby, centra denních slueb, denní stacionáøe, týdenní stacionáøe, domovy pro osoby se zdravotním
postiením, domovy pro seniory, domovy se zvlátním reimem, chránìné bydlení
 sluby sociální prevence - raná péèe, sluba telefonické krizové pomoci, tlumoènické sluby, azylové domy, domy na pùl cesty, kontaktní
centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zaøízení, noclehárny, sluby následné péèe, sociálnì aktivizaèní sluby,
sociálnì terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace
Sociální sluby jsou poskytovány jako: pobytové (spojené s ubytováním v sociálním zaøízení), ambulantní (za kterými osoba dennì dochází
nebo je doprovázena èi dopravována do zaøízení) a terénní (které jsou klientovi poskytovány v jeho pøirozeném sociálním prostøedí).
Základními èinnostmi pøi poskytování sociálních slueb jsou:
a) pomoc pøi zvládání bìných úkonù péèe o vlastní osobu,
b) pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajitìní stravy,
d) poskytnutí ubytování, popøípadì pøenocování,
e) pomoc pøi zajitìní chodu domácnosti,
f) výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti,
g) sociální poradenství,
h) zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím,
i) sociálnì terapeutické èinnosti,
j) pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záleitostí,
k) telefonická krizová pomoc,
l) nácvik dovedností pro zvládání péèe o vlastní osobu, sobìstaènosti a dalích èinností vedoucích k sociálnímu zaèlenìní
m) podpora vytváøení a zdokonalování základních pracovních návykù a dovedností.

Informace o komunitním plánování sociálních slueb

Smyslem komunitního plánování sociálních slueb je v koneèném dùsledku zvýit kvalitu ivota obèanù v dané oblasti. To nastane na základì
objektivních rozhodnutí orgánù samospráv v rámci problematiky sociálních slueb. Objektivními se mohou stát tato rozhodnutí tehdy, jestlie
existují informace od obèanù, jaké sociální sluby v oblasti chtìjí vyuívat, chtìli by vyuívat èi výhledovì budou vyuívat. Takové sociální
sluby a jejich formy poté budou podporovány. Tyto informace se zjiují v procesu na bázi komunitního plánování sociálních slueb, kdy do
rozhodování o optimálním nastavení sociálních slueb zasahují vechny 3 sloky triády zadavatel, poskytovatelé i uivatelé sociálních slueb.
Výstupem je pak adekvátní nabídka slueb a zlepení kvality ivota v øeené oblasti pro irí spektrum obyvatel, zejména se vak jedná
o minority ohroené sociální exkluzí, tj. vylouèením ze spoleènosti ve snaze je aktivovat a integrovat do komunity. Jeliko se jedná o rozsáhlý
proces s cílovou skupinou analyticky zastoupené veøejnosti, jsou do øeení zapojeni vìtinou vichni stìejní partneøi z øad poskytovatelù
sociálních slueb, dále také z øad uivatelù sociálních slueb i partneøi z obcí, jejich obyvatelé vyuívají sociálních slueb ve svém spádovém
centru.
Úspìnost dosaení optimalizace sociálních slueb je pomìøována zejména poètem zapojených partnerù z øad poskytovatelù i z øad uivatelù
sociálních slueb. Dá se øíci, e èím vìtí je poèet osob a organizací aktivovaných do procesu, tím vìtí je i jeho kvalita. Ustanovená partnerství
pomáhají také ke kontinuálnímu etøení v oblasti vybavenosti a efektivitì sociálních slueb i v budoucnu.
Více informací se mùete dozvìdìt, ale i své námìty a pøipomínky sdìlit u kontaktních pracovníkù:
 za oblast sociálních slueb Ing. Beková, vedoucí odboru soc. vìcí MìÚ Vsetín, tel: 571 497 509, e-mail: alena.bekova@mestovsetin.cz
 za projekt Komunitní plánování soc. slueb Vsetínska Ing. Kozel, projekt. manaer, tel: 571 491 551, e-mail: petr.kozel@mestovsetin.cz
Tento leták si mùete stáhnout v elektronické podobì na internetové adrese mìsta Vsetín (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz
Publikace) a na internetové adrese Spoleènosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty).
Vydání tohoto letáku je hrazeno v rámci projektu KPSS Vsetínska z prostøedkù Evropské unie, státního rozpoètu ÈR a rozpoètu Zlínského kraje.

SROP

KONTAKTY NA POSKYTOVATELE

SOCIÁLNÍCH SLUEB DLE OBLASTÍ

Rodiny

Tíivá situace

(partnerství, souití, tìhotenství, mateøství, výchova, vzdìlávání
a péèe o dìti, výivné, krizová intervence )
9. ELIM Vsetín (571 432 624)
3. Linka dùvìry (571 413 300)
3. Azylový dùm pro eny a matky s dìtmi (571 421 062)
21. Rodinné a mateøské centrum Sluníèko (571 411 694)
18. Poradna pro rodinu, manelství a mezilidské vztahy (571 415 093)
34. Mìstský úøad Vsetín, odbor sociálních vìcí, oddìlení sociálnì
právní ochrany dítìte, náhradní rodinná péèe (571 491 111)
 Pedagogicko-psychologická poradna (571 411 426)

(humanitární pomoc, finanèní problémy, sociálnì - právní
poradenství, úmrtí blízké osoby, samota, obì trestného èinu )
11. Charita Vsetín (571 411 709)
3. Linka dùvìry (571 413 300)
3. Azylový dùm pro eny a matky s dìtmi (571 421 062)
9. ELIM Vsetín (571 432 624)
 Èeský èervený køí (571 413 029)
34. Mìstský úøad Vsetín, odbor sociálních vìcí, oddìlení péèe o rodiny
s nezaopatøenými dìtmi, odd. péèe o nezamìstnané (571 491 111)
 Úøad práce - Státní sociální podpora (571 413 640, 571 412 321)
 Probaèní a mediaèní sluba Vsetín (571 497 426)

Stáøí
(ústavní péèe, asistenèní sluba, sociálnì-právní poradenství,
help-linka, spoleèné stravování, provádìní oetøovatelských
úkonù - pøevazy, aplikace injekcí apod.)
11. Charita Vsetín (571 411 709)
32. Zdislava o.p.s. (571 818 393)
33. ADOREA - dobrovolnické centrum Vsetín (571 818 519)
4. Centrum pro seniory (571 411 985)
22. Domov dùchodcù Ohrada (571 437 846)
23. Domov - penzion pro dùchodce Ohrada (571 436 284)
24. Domov - penzion pro dùchodce Rafanda (571 413 202)
14. Letokruhy (571 818 393)
 Jídelna pro dùchodce Rybníky (571 418 757)
3. Linka dùvìry (571 413 300)
 Klub dùchodcù (571 497 469)
19. Roska Vsetín (737 405 993)
34. Mìstský úøad Vsetín, odbor sociálních vìcí,
odd. péèe o seniory a zdravotnì postiené obèany (571 491 111)

Nemoc
(zdravotní znevýhodnìní, demence, asistenèní sluba, rehabilitace, oetøovatelství, péèe, vzdìlávání, pobyty, aktivizaèní èinnost,
integrace)
2. Asociace rodièù a pøátel zdravotnì postiených dìtí v ÈR,
klub AuXilium (603 823 293)
 IMPULS, sdru. pro léèebnou a sociální rehabilitaci (721 980 722)
11. Charita Vsetín (571 411 709)
32. Zdislava o.p.s. (571 818 393)
33. ADOREA - dobrovolnické centrum Vsetín (571 818 519)
15. Nadìje, støedisko Kobzáòova 1537 (571 415 241)
16. Nadìje, støedisko Rokytnice Èekanka" (571 419 361)
25. Stacionáø - Domov pro dìti a mláde s postiením (571 424 850)
27. Svaz neslyících a nedoslýchavých (571 424 370)
6., 8. Diakonie ÈCE (731 517 257)
14. Letokruhy (571 818 393)
19. Roska Vsetín (737 405 993)
3. Linka dùvìry (571 413 300)
20. Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých (571 424 370)
26. Svaz diabetikù (571 418 688)
28. Svaz postiených civilizaèními chorobami (571 414 699)
29. Svaz tìlesnì postiených (571 410 329)
5. Centrum pro zdravotnì postiené (571 819 202)
34. Mìstský úøad Vsetín, odbor sociálních vìcí,
odd. péèe o seniory a zdravotnì postiené obèany (571 491 111)

Nezamìstnanost
10. ELIM Vsetín - Agentura podporovaného zamìstnávání
(571 412 018, 571 429 300)
20. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
 Úøad práce (571 413 640, 571 412 321)

Problémy s bydlením
(azylové ubytování)
9. ELIM Vsetín (571 432 624)
3. Azylový dùm pro eny a matky s dìtmi (571 421 062)

Závislost
(alkoholismus, toxikomanie, gambling)
1. AGARTA - Kontaktní centrum Klíè (571 436 900)
3. Linka dùvìry (571 413 300)
18. Poradna pro rodinu, manelství a mezilidské vztahy (571 415 093)
17. Obèanské sdruení NA CESTÌ Centrum Archa (571 412 164)
 Obèanské sdruení Cyrillos (777 062 732)
34. Mìstský úøad Vsetín, odbor sociálních vìcí,
oddìlení sociální prevence (571 491 111)

Etnické meniny
(souití, informace, integrace)
7. Diakonie ÈCE - Komunitní centrum (736 677 798)
12. Charita Vsetín - Centrum pro romské matky a dìti (571 429 817)
10. ELIM Vsetín - Agentura podporovaného zamìstnávání
(571 412 018, 571 429 300)
 Køesanský sbor Slovo ivota (736 158 088)
 Obèanské sdruení Cyrillos (777 062 732)
34. Mìstský úøad Vsetín, odbor sociálních vìcí,
oddìlení sociální prevence (571 491 111)

Nebezpeèí
 Mìstská policie Vsetín (571 491 101, 571 414 256)
 Policie Èeské republiky, Okresní øeditelství Vsetín (974 680 651)
Pozn: Je-li pøed organizací namísto èísla uvedena pomlèka ()
znamená to, e tato není na mapì zakreslena.

