Průvodce
sociálních služeb

Tento průvodce vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb
Znojemska a projektu ,,Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska“
reg.č. CZ.1.04/3.1.03/45.00142, který je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
jsou o lidech.
Všichni si přejeme mít své místo a roli
v životě společnosti, tam kde žijeme
a pracujeme. Sociální služby mají za cíl
pomoci lidem udržet si nebo znovu nabýt
místo v životě jejich komunity, pokud
toho sami nejsou schopni. Sociální služby by v maximálním možném rozsahu
měly lidem pomáhat žít běžným životem – umožnit jim pracovat, nakupovat,
navštěvovat školu, navštěvovat místa
víry, účastnit se aktivit volného času,
starat se sám o sebe a o svou domácnost
stejně jako o všechny další věci, které
jsou lidmi vnímány jako samozřejmé až
do chvíle, kdy nám v nich nějaký stav či
událost začne bránit. Sociální služby jsou
zaměřeny na lidi, na jedince, jejich rodiny
a na jejich sociální sítě. Jaké služby jsou
poskytovány, vyplývá z individuálních
potřeb lidí a z celkových potřeb komunit,
v nichž tito lidé žijí. Potřeby jednotlivců se liší případ od případu stejně jako
potřeby jednotlivých společenství. Lidé
a obce mají svůj vlastní charakter, historii, schopnosti, preference a zdroje. To
znamená, že musí být k dispozici taková
nabídka sociálních služeb, která tyto
různé potřeby bude schopna vhodně
uspokojit.
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KDY LIDÉ POTŘEBUJÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY?
Každý z nás se dostává během svého života do obtížných situací. Některé z nich
nedokáže řešit bez pomoci někoho druhého. V této chvíli pak může potřebovat
sociální službu. Takové situace mohou být, jak ukazují následující příklady, velmi
rozmanité:
√ Člověku činí potíže běžné činnosti, které přináší každodenní život, nezvládá práce
v domácnosti, nezvládá si připravit jídlo, potřebuje pomoci vstát z postele, obléci
se, umýt se, s nákupy nebo potřebuje doprovodit k lékaři.
√ Má těžkosti v partnerském nebo rodinném soužití nebo se nedovede bránit násilí
v rodině a potřebuje pomoc, aby se domohl svých práv a zájmů.
√ Je bez přístřeší a nemá možnost se umýt. Potřebuje pomoc, aby si mohl samostatně obstarat bydlení.
√ Prožil mimořádně obtížnou či traumatizující situaci svého života (smrt blízkého,
hromadné neštěstí, rozvod) a potřebuje okamžitou podporu a zájem druhého
člověka, prostředí bezpečí a porozumění.
√ Rodiče mají těžkosti s výchovou svých dětí nebo s péčí o ně. Potřebují podporu,
aby mohli vytvořit dětem domov a umožnit jim optimální rozvoj.
√ Člověk užívá návykové látky nebo se pohybuje v rizikovém prostředí a potřebuje
podporu a pomoc, aby mohl přestat s rizikovým chováním.
√ Člověk se dostal do konﬂiktu se zákonem a po odpykání trestu se může ocitnout
ve spirále, která mu nedovolí řešit běžné problémy jinak než zase konﬂiktem.
S odbornou pomocí se může vrátit do společnosti.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB.
Hlavním cílem zákona o sociálních službách je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče
o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a v životních
situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti. Sociální
služby umožňují člověku, který je ohrožen sociálním vyloučením participovat na
každodenním životě společnosti, čímž se míní přístup ke vzdělání, zaměstnání
a kulturnímu a společenskému životu.
Co jsou sociální služby?
Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo
ve společnosti kde žijí. Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem
v nepříznivé sociální situaci. Jejich prostřednictvím se snažíme předcházet vyčlenění lidí ze společnosti a izolaci.
Kdo sociální služby poskytuje?
√ Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby (poskytovatelé), které nabízejí
široké spektrum služeb, jsou významnými poskytovateli sociálních služeb.
√ Obce a kraje zřizují organizace poskytující sociální služby a dbají na vytváření
vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných
potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení.
√ Ministerstvo práce a sociálních věcí
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KOMU SE SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ

Cílové skupiny:
Senioři
Osoby v důchodovém věku.

Děti, mládež, rodina
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let (ohrožené nežádoucími
jevy), rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a trestné činnosti.

Osoby se zdravotním postižením
Osoby s tělesným postižením, s jiným zdravotním či chronickým
postižením, s mentálním a kombinovaným postižením, duševní
onemocnění.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Osoby bez přístřeší a v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy, osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách (drogy + alkohol), etnické
menšiny.
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ZÁKLADNÍ DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., deﬁnuje základní druhy a formy
sociálních služeb.
Základní druhy sociálních služeb
a) sociální poradenství
b) služby sociální péče
c) služby sociální prevence
Formy poskytování sociálních služeb
a) ambulantní – jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena do
zařízení sociálních služeb a součástí této služby není ubytování
b) pobytové – služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb
c) terénní – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním
prostředí
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1. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství zahrnuje:
a) základní sociální poradenství
- poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé
sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech
druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto
činnost zajistit.
b) odborné sociální poradenství
– je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách
pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž
způsob života může vést ke konﬂiktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

2. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného
života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné
prostředí a zacházení.
Osobní asistence
je terénní služba, která se poskytuje v domácím prostředí osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem
dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Pečovatelská služba
se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v domácím prostředí i ve specializovaných
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zařízeních. Poskytuje se tedy ambulantní nebo terénní formou. Služba obsahuje
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi
v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí,
účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje
starším 70 let.
Tísňová péče
je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická
komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo
života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností.
Průvodcovské a předčitatelské služby
se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou
sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit
vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
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Podpora samostatného bydlení
je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, chronickým
onemocněním, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Odlehčovací služby
jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný
odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Centra denních služeb
poskytují ambulantní
služby ve specializovaném
zařízení s cílem posílit
samostatnost a soběstačnost osob v nepříznivé
sociální situaci. Umožňují
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, trávení
volného času aktivně
v okruhu svých vrstevníků a pomoc pečujícím
osobám.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
za úplatu.
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Denní stacionáře
poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Denní stacionáře jsou poskytovány přes den, uživatel této služby
ráno do služby dochází a v odpoledních hodinách zas odchází domů do svého
přirozeného prostředí.

Týdenní stacionáře
poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc
při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Týdenní stacionáře se poskytují nejčastěji od pondělí do pátku,
popř. dle potřeby. Služba se poskytuje za úplatu.
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením
poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Domovy se liší dle
zaměření, komu svoje služby nabízí. Služba se poskytuje za úplatu.
Domovy pro seniory
dříve nazývané domovy důchodců, poskytují pobytovou službu osobám, které
mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu vysokého věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby a nelze ji
zajistit jinou sociální službou
poskytovanou v domácím
prostředí.
Domovy se zvláštním režimem
poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo závislostí na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.
Chráněné bydlení
je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením
nebo chronickým onemocněním, včetně duševního onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo
skupinového bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje za úplatu.
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Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou
péči, ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby
při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být
zajištěna v domácím prostředí.

3. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Raná péče
je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku
nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho speciﬁcké potřeby.
Telefonická krizová pomoc
je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí
v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Tlumočnické služby
jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné
komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
Azylové domy
poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Domy na půli 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.
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Kontaktní centra
jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Kontaktní centra jsou vstupní
branou do sítě služeb, které pomáhají zlepšit sociální, zdravotní a psychický
stav uživatelů drog. Programy K- center se snaží dosáhnout takového kontaktu
s uživateli, který by umožnil ovlivnit jejich chování směrem k minimalizaci rizik
spojených s užíváním drog a ke změně životního stylu. Kontaktní centra přispívají
svými programy i k ochraně většinové společnosti před šířením viru HIV, hepatitidy
a dalších infekcí.
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. Služba zajišťuje ubytování, stravu, pomoc s vyřizováním a obstaráváním osobních záležitostí a pomáhá
stabilizovat jejich fyzický, psychický a emocionální stav, posiluje jejich sebedůvěru
a schopnost hodnotit situaci, ve které se nalézají, s patřičným nadhledem.
Intervenční centra
na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je
osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději
do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru.
Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby
ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez
takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení
osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.
Nízkoprahová denní centra
poskytují stravu, umožní hygienu, pomohou s vyřízením osobních záležitostí
osobám bez přístřeší.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci. Poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26
let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich
života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
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a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být
poskytována osobám anonymně.
Noclehárny
poskytují pomoc osobám bez přístřeší,
které mají zájem o využití hygienického
zařízení a přenocování.
Služby následné péče
jsou terénní 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.
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Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
jsou terénní, popřípadě ambulantní služby. Služba pomáhá rodinám s dětmi,
které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat
výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob
života. Rodinám nabízí podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vede je
k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností
uživatelů jim pomáhá dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni
sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Základ služby
tvoří především terénní sociální práce. Pracovníci služby pracují s rodinami a dětmi
v jejich přirozeném domácím prostředí. Činnost je založena na nácviku chování
směřujícího k řešení problému v rodině, na nabízení možností řešení situací, na
obnovení vlastních kompetencí rodiny řídit svůj život společensky přijatelným
způsobem.
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém
věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Služba se poskytuje na základě zájmu samotné osoby. V rámci této služby je
nabízeno využití volného času formou společenských her, rehabilitačního cvičení
v zájmu uchování soběstačnosti, pomoc při vytváření společenských a sociálních
kontaktů apod. Služba je poskytována bez úhrady.
16 | Průvodce sociálních služeb

Sociálně terapeutické dílny
jsou služby pro osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení nemohou pracovat v běžném zaměstnání ani v chráněné dílně. Jejich účelem je dlouhodobá
a pravidelná podpora těchto osob zaměřená na zdokonalování jejich pracovních
návyků a dovedností. Základem je sociálně pracovní terapie (léčba pracovními
a společenskými činnostmi). Do sociálně terapeutické dílny tyto osoby pravidelně
docházejí (není to pobytová služba).
V dílně klienti mohou tvořit, což jim pomáhá nemyslet na své problémy a získávají
nové dovednosti. Mohou se účastnit vzdělávacích činností, skupinových programů,
učí se postarat se o sebe a svou domácnost, ale také jednání na úřadech apod.
Všechny činnosti probíhají podle individuálních potřeb našich uživatelů a v individuálním tempu.
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. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy,
poskytnutí ubytování, zprostřed-kování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
za úplatu.
Terénní programy
jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo
jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je
určena pro problémové skupiny osob, uživatele drog,
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 je bezplatná,
uživatelé mají právo zůstat v anonymitě.
Sociální rehabilitace
je soubor speciﬁckých činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich speciﬁckých schopností a dovedností
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný živit nezbytných
činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů
a kompetencí. Cílem je dosažení a nalezení vhodného pracovního uplatnění. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ BEZ ÚHRADY
a) sociální poradenství (§ 37),
b) raná péče (§ 54),
c) telefonická krizová pomoc (§ 55),
d) tlumočnické služby (§ 56),
e) krizová pomoc (§ 60),
f) služby následné péče (§ 64), s výjimkou základních činností
poskytovaných podle § 64 odst. 3,
g) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65),
h) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (§ 66),
i) terénní programy (§ 69),
j) sociální rehabilitace (§ 70), s výjimkou základních činností poskytovaných
podle § 70 odst. 3,
k) sociální služby v kontaktních centrech (§ 59) a nízkoprahových zařízeních pro
děti a mládež (§ 62),
l) služby sociálně terapeutických dílen (§ 67), s výjimkou základní činnosti poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b),
m) sociální služby intervenčních center (§ 60a).

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
(1) Za pobytové služby poskytované v
a) týdenních stacionářích (§ 47),
b) domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48),
c) domovech pro seniory (§ 49),
d) domovech se zvláštním režimem (§ 50),
e) zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52), hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.
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FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Od roku 2007 dochází k vícezdrojovému ﬁnancování sociálních služeb. To znamená,
že organizace, které nabízejí a poskytují služby sociální pomoci, získávají ﬁnance
na zajištění těchto služeb z několika zdrojů, kterými jsou především dotace ze
státního rozpočtu, obcí a krajů a platby od klientů, kteří služby těchto organizací
využívají.
Uživatelé k platbě za služby využívají tzv. příspěvek na péči, z něhož si hradí náklady na ubytování, stravu, péči apod.
Dle zákona č. 108/2006 Sb. §101 jsou dotace ze státního rozpočtu poskytovány
prostřednictvím rozpočtu kraje. Žádost o poskytnutí dotace na příslušné následující
rozpočtové období předkládá krajský úřad ministerstvu.
Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.
Tato dotace se poskytuje k ﬁnancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb.
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KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sociální služby se poskytují podle zásad, jejichž důrazná aplikace zajistí, aby poskytování služby respektovalo a chránilo práva jak těch, kteří službu přijímají,
tedy uživatelů, tak lidí, kteří ji poskytují – pracovníků. Tyto zásady má každý
registrovaný poskytovatel sociálních služeb shrnuty ve svých standardech.
Pojem standardy kvality sociálních služeb byl zaveden s nabytím účinnosti zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Poskytovatel sociálních služeb musí mít písemně deﬁnováno a zveřejněno poslání,
cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je služba určena.
Poskytovatel vždy projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky,
očekávání a osobní cíle a vytváří podmínky pro jejich uskutečnění. Poskytovatel
při jednání se zájemcem o sociální službu informuje o možnostech a podmínkách
poskytování sociální služby tak, aby informace byly pro zájemce srozumitelné
a dostupné.
Poskytovatel sociální služby dbá na dodržování základních lidských práv a svobod v průběhu poskytování sociální služby. V souladu s tím se také vede veškerá
dokumentace o poskytování sociální služby.
Důležitým momentem je individuální plánování s každým uživatelem sociální
služby tak, aby toto směřovalo k postupnému plnění jeho cílů. Poskytovatel se
snaží, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi ním a uživatelem sociální služby
a má pro tyto případy vypracovaná pravidla řešení. Uživatel sociální služby má
právo na podání stížnosti na poskytování sociální služby a poskytovatel mu
musí srozumitelně odpovědět.
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - PNP
PnP je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými
poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými.
Pro koho je určen příspěvek na péči?
√ pro občany, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti
√ péčí o vlastní osobu se rozumí:
denní úkony spojené např. se zajištěním či příjímáním stravy, osobní hygienou,
oblékáním a pohybem, dodržením léčebného režimu apod.
√ soběstačností se rozumí:
úkony, které umožňují účastnit se sociálního života (např. úkony spojené
s chodem domácnosti, nakupováním, úklidem, přípravou jednoduchého jídla,
schopností komunikace, nakládání s penězi apod.)
√ příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči
zajišťuje
Kdo o PnP rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba?
√ o PnP rozhodují sociální odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
(Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Obrokova 10/12,
Znojmo)
√ žadatel o PnP musí vyplnit potřebné formuláře
√ obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává rozhodnutí na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou ČSSZ, podkladem
pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný
záznam ze sociálního šetření
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Jak posuzování ve vztahu k PnP probíhá v praxi?
√ sociální pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností provádějí sociální
šetření v přirozeném prostředí žadatele o PnP (v domácnosti žadatele)
√ sociální pracovník zkoumá do jaké míry je žadatel o PnP soběstačný a schopný
samostatného života
√ zdravotní stav žadatele o PnP posuzuje LPS ČSSZ (lékař posudkové služby české
správy sociálního zabezpečení) na základě žádosti obce s rozšířenou působností
√ při posuzování se bere v úvahu nepříznivý zdravotní stav žadatele a jeho funkční
dopad na schopnost zvládat úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti
√ na základě nálezů praktického i odborných lékařů, výsledku sociálního šetření,
případně funkčního vyšetření, lékař LPS příslušné OSSZ (okresní správy sociálního
zabezpečení) podklady vyhodnotí a vypracuje zdravotní posudek
Jaké jsou výše PnP?
A) U osob do 18 let věku (v Kč/měsíc)
3 000 pro I. stupeň – lehká závislost
5 000 pro II. stupeň – středně těžká závislost
9 000 pro III. stupeň – těžká závislost
12 000 pro IV. stupeň – úplná závislost
B) U osob starší 18 let věku (v Kč/měsíc)
800 pro I. stupeň – lehká závislost
4 000 pro II. stupeň – středně těžká závislost
8 000 pro III. stupeň – těžká závislost
12 000 pro IV. stupeň – úplná závislost
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MĚSTKÝ ÚŘAD ZNOJMO,
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Náměstí Armády 8, Znojmo
Tel.: 515 216 450

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE
V působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného obecního
úřadu poskytuje příspěvky občanům se zdravotním postižením.
Dle vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1. Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
2. Příspěvek na úpravu bytu
3. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou
opravu motorového vozidla a zvláštní úpravu motorového vozidla
4. Příspěvek na provoz motorového vozidla
5. Příspěvek na individuální dopravu
6. Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
7. Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (na krmivo pro
vodícího psa)
8. Poskytuje mimořádné výhody pro osoby těžce zdravotně postižené
(průkaz TP, ZTP, ZTP/P)
9. Vydává zvláštní označení motorového vozidla osob těžce zdravotně
postižených
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
poskytuje státní dávku osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti:
1. příspěvek na péči (dříve příspěvek pro bezmocnost)
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ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
V působnosti pověřeného obecního úřadu rozhoduje o dávkách pomoci v hmotné
nouzi jejich prostřednictvím stát poskytuje fyzickým osobám pomoc k zajištění
základních životních podmínek.
Dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů:
1. Příspěvek na živobytí – opakovaná dávka k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
2. Doplatek na bydlení – opakovaná dávka k úhradě nezbytných a odůvodněných
nákladů na bydlení.
3. Mimořádná okamžitá pomoc – jednorázová dávka, kterou se řeší mimořádné
situace, které není schopen občan vzhledem k příjmům a majetkovým poměrům
překonat sám ani za pomoci rodiny:
√ příspěvek osobám, které nesplňují podmínky na příspěvek na živobytí a hrozí jim
vážná újma na zdraví
√ příspěvek osobám, které postihne mimořádná událost (povodeň, vichřice, požár
apod.)
√ příspěvek k úhradě nezbytného jednorázového výdaje (ztráta dokladů, zaplacení
nezbytného noclehu apod.)
√ příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných
základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti
a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností
dětí.
√ příspěvek osobám ohrožených sociálním vyloučením (osobám bez přístřeší,
propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby, z léčebny, z ústavní
či ochranné výchovy apod.).
Kde Vám zodpoví informace týkající se oddělení pomoci v hmotné nouzi: Městský
úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nám. Armády 8, 669 02.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 až 17:00 hod. Ostatní pracovní dny po dohodě s konkrétním pracovníkem od 7:00 do 14:30 hod.
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
(běžně užívaná zkratka OSPOD)
Sociálně-právní ochranu dětí (dle zákona č. 359/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se rozumí zejména:
√ Ochran práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
√ Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
√ Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
Plnění úkolů vyplývajících z tohoto základního ustanovení zajišťují terénní sociální pracovníci, kurátoři pro mládež a pracovnice pro náhradní rodinnou péči, kteří
mimo jiné:
√ pomáhají rodičům (a jiným oprávněným osobám) při řešení situací souvisejících
se zajištěním řádné péče o dítě a s, řešením výchovných problémů dětí
√ poskytují rodičům (a jiným oprávněným osobám) při zajištění odborné pomoci
dítěti
√ pomáhají rodičům (a jiným oprávněným osobám) při zajištění odborné pomoci
dítěti
√ plní funkci opatrovníka dítěte v průběhu soudních řízení, které se týkají zájmu
dítěte (např. při předrozvodové úpravě výchovy a výživy dítěte, zvýšení výživného)
√ podílejí se na zprostředkování náhradní rodinné péče, tj. osvojení a pěstounské
péče
√ navštěvují děti umístěné na základě soudních rozhodnutí v ústavních zařízeních,
mladistvé ve vazbě a v zařízeních pro výkon trestu odnětím svobody
√ pořádají každoročně rekreační letní tábor pro děti
√ prověřují podezření na špatnou péči o dítě, případně na týrání dítěte
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PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
– komunitní plánování sociálních služeb
Vančurova 17, Znojmo
tel. 515 223 078

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – SOUVISLOSTI
Plánování sociálních služeb vychází ze zákona o sociálních službách č. 108/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Podle zákona je povinností obce zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních
služeb pro lidi na svém území, a také zajišťovat dostupnost informací o těchto
službách.
Aby obec zajišťovala potřeby a realizovala takové sociální služby, které občané
opravdu potřebují a také to bylo v možnostech obce, je optimálním způsobem jak
tohoto stavu dosáhnout, zpracovat plán rozvoje sociálních služeb.
Tento plán vychází z neustálého zjišťování potřeb obyvatel na daném území a hledání způsobů jak tyto potřeby uspokojit.
Z vytvořených plánů rozvoje sociálních služeb obcí je sestavován střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb kraje. V souladu s tímto plánem a plánem obcí jsou pak
přidělovány dotace na sociální služby.
CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?
Metoda komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je jednou z metod,
kterou je možné plánovat rozvoj sociálních služeb. Pomocí této metody je možné
sociální služby plánovat tak, aby byly efektivní, odpovídaly místním potřebám a na
plánování se účastnili všichni, kterých se to týká.
Komunitního plánování sociálních služeb se účastní především: uživatelé, tedy
ti, kteří sociální služby užívají, dále poskytovatelé a zadavatelé těchto služeb.
Podstata metody komunitního plánování spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci
těchto účastníků, kterých se daná oblast či téma týká.
Cílem komunitního plánování sociálních služeb je vytvořit vhodné podmínky pro
to, aby lidem mohly být poskytovány takové sociální služby, jaké si přejí a jaké
potřebují.
Nabídka sociálních služeb musí být v regionu tak rozmanitá, aby služby mohly
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být využívány jednotlivě, nebo v různých kombinacích a vyhovovaly potřebám
lidí a jejich společenství - komunity, ve které žijí. Uspokojení potřeb uživatelů
sociálních služeb a vytvoření odpovídají dostupné sítě sociálních služeb (nabídky)
není možné bez spolupráce samotných uživatelů nebo jejich zástupců. Uživatelé
sociálních služeb, veřejnost, zástupci poskytovatelů, zástupci orgánu samosprávy,
tedy ti, co mají zájem o rozvoj sociálních služeb ve Vašem regionu, pracují v pracovních skupinách, jejichž úkolem je na základech kompromisu mezi potřebným
a možným navrhnout plán dílčích opatření potřebných k dosažení odpovídající sítě
sociálních služeb.

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ZNOJEMSKU
Plánování sociálních služeb na Znojemsku probíhá od roku 2005. Základní jednotkou komunitního plánování na Znojemsku, byla stanovena obec s rozšířenou působností – tedy oblast zahrnující všechny obce ve správním obvodu města Znojma.
Účastní se ho jak zástupci města Znojma, místní poskytovatelé sociálních služeb,
tak uživatelé sociálních služeb a občané, kteří se o danou oblast zajímají.
Výsledkem dvouletého procesu plánování byl 1. Komunitní plán rozvoje sociálních
služeb pro region Znojmo na období let 2007-2010.
KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO REGION ZNOJMO
NA OBDOBÍ 2007 – 2010
Vychází ze zjištěných potřeb na Znojemsku v letech 2005-2007.
Při tvorbě bylo diskutováno, jednáno s občany, uživateli, poskytovateli sociálních
služeb a představiteli města Znojma, aby byl komunitní plán nastaven dle potřeb
a aktuální situace v regionu.
Cílem je především zachovat stávající síť sociálních služeb, rozvíjet jejich kvalitu,
rozšiřovat ty služby, u kterých byla zjištěna jejich potřeba a podporovat vzájemnou
spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb.
V rámci plánování byly zahrnuty cílové skupiny, které se nacházejí v obtížné sociální
situaci nebo by se do této situace mohli dostat. Těmito cílovými skupinami byli:
√ Senioři
√ Osoby se zdravotním postižením
√ Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
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√ Děti, mládež a rodina
√ Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby vyloučené, osoby v krizi a etnické
menšiny
STRUKTURA PLÁNOVÁNÍ NA ZNOJEMSKU OD ROKU 2010
Do plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku jsou zapojeni zástupci zadavatele, poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelé a zájemci z řad občanů,
kteří se o tuto problematiku zajímají.
V rámci procesu KPSS je ustanovena organizační skupina, která má devět členů
v rovnoměrném zastoupení poskytovatelů, zadavatele a uživatelů SS.
Dále byly deﬁnovány pracovní skupiny zaměřující se na konkrétní cílové skupiny.
Hlavním úkolem pracovních skupin je stanovení priorit v dané oblasti sociálních
služeb, jejich rozpracování na úroveň dílčích cílů a dílčích způsobů řešení rozkrytých problémů, forem a zdrojů ﬁnancování a časového harmonogramu pro plnění
dílčích opatření.
Pracovní skupiny se zaměřují na následující cílové skupiny:
- seniory
- děti, mládež a rodinu
- osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny
- osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním a kombinovaným
postižením, osoby s duševním onemocněním
Organizační struktura komunitního plánování je otevřená a do pracovních skupin
se mohou zapojit všichni, kdo se o danou oblast zajímají.
V případě zájmu o sdělení Vašich podnětů, či navázání spolupráce, vyplňte formulář
na poslední straně a zašlete na uvedenou adresu.
Formulář naleznete také na webových stránkách www.socialnisluzby-znojemsko.cz
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GRANTOVÝ PROJEKT „STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB ZNOJEMSKA“
V červnu roku 2010 byl zahájen projekt, pod názvem „Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb Znojemska“ na který byly získány ﬁnanční prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v celkové výši 2,458 600,- Kč. Z této
částky je 85% celkových výdajů hrazeno z prostředků ESF a 15% celkových výdajů
je hrazeno ze státního rozpočtu ČR.
√ Realizace v období od 1.6.2010 do 31.5.2012
√ Cílem projektu je zvyšovat a rozvíjet kvalitu, místní a typovou dostupnost sociálních služeb v regionu Znojmo, prostřednictvím plánování sociálních služeb
metodou komunitního plánování.
√ Toho bude dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit, které budou v projektu
realizovány
√ Významnou aktivitou je zapojení mikroregionů a obcí Znojemska do procesu
plánování sociálních služeb a předávání informací o této problematice zástupcům obcí
√ Cílem projektu je mimo jiné také zpracování tří výzkumů –sociodemograﬁcké
analýzy Znojemska, analýzy poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a zjišťování potřeb u představitelů obcí
√ Mezi dílčí výstupy projektu patří vydání Adresáře poskytovatelů sociálních služeb
a vytvoření webového portálu o sociálních službách, čímž bude podporována
informovanost obyvatel
√ Hlavním výstupem bude zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2012-2014, který bude zpracován na základě realizovaných
výzkumů a dialogu s představiteli obcí, poskytovateli sociálních služeb, jejich
uživateli a občanů, kteří se do procesu plánování sociálních služeb zapojí.
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Formulář pro zapojení se do procesu KPSS
Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:
senioři
Mám zájem
o zapojení se do
činnosti pracovní
skupiny
(označte křížkem)

osoby se zdravotním postižením
děti, mládež a rodina
osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické
menšiny

Poznámka:

Formulář pro připomínky k sociální oblasti
Jméno, příjmení:
Telefon:
E-mail:
Připomínky:
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OBCE ZNOJEMSKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Obec/město
Bantice
Běhařovice
Bezkov
Bítov
Blanné
Bližkovice
Bojanovice
Borotice
Boskovštejn
Božice
Břežany
Citonice
Ctidružice
Čejkovice
Černín
Dobšice
Dyjákovice
Dyjákovičky
Dyje
Grešlové Mýto
Havraníky
Hevlín
Hluboké Mašůvky
Hnanice
Hodonice
Horní Břečkov
Horní Dunajovice
Hostim
Hrabětice
Hrádek
Hrušovany n/Jeviškou
Chvalatice
Chvalovice
Jaroslavice
Jevišovice
Jiřice u Mor. Budějovic
Korolupy
Kravsko
Krhovice
Křepice
Křidlůvky
Kuchařovice
Kyjovice
Lančov
Lechovice
Lesná
Litobratřice
Lubnice
Lukov
Mackovice
Mašovice
Medlice
Mikulovice
Milíčovice
Morašice
Němčičky

telefon
515 271 114
515 252 235
515 236 346
515 294 608
515 258 210
515 259 106
515 231 907
515 257 231
515 258 230
515 257 207
515 277 129
515 236 322
515 258 340
515 277 203
515 231 237
515 225 975
515 275 283
515 230 413
515 234 410
515 258 325
515 221 671
515 274 205
515 255 225
515 232 133
515 234 310
515 291 306
515 273 224
515 258 224
515 229 404
515 275 231
515 229 101
515 294 653
515 230 461
515 275 123
515 231 225
515 258 217
515 298 113
515 255 131
515 234 415
515 252 263
515 275 170
515 228 121
515 271 165
515 297 953
515 271 206
515 291 301
515 332 626
515 298 291
515 236 506
515 277 235
515 236 621
515 339 118
515 252 129
515 236 317
515 339 154
515 252 225

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Obec/město
Olbramkostel
Oleksovice
Onšov
Oslnovice
Pavlice
Plaveč
Plenkovice
Podhradí nad Dyjí
Podmolí
Podmyče
Práče
Pravice
Prokopov
Prosiměřice
Přeskače
Rozkoš
Rudlice
Sedlešovice
Slatina
Slup
Stálky
Starý Petřín
Stošíkovice na Louce
Strachotice
Střelice
Suchohrdly
Šafov
Šanov
Šatov
Štítary
Šumná
Tasovice
Těšetice
Tvořihráz
Uherčice
Újezd
Únanov
Valtrovice
Velký Karlov
Vevčice
Višňové
Vítonice
Vracovice
Vranov nad Dyjí
Vranovská Ves
Vratěnín
Vrbovec
Výrovice
Vysočany
Zálesí
Zblovice
Želetice
Žerotice
Žerůtky
Znojmo

telefon
515 255 268
515 271 413
515 236 040
515 298 010
515 258 334
515 252 242
515 255 143
515 297 098
515 236 551
515 297 804
515 271 112
515 277 147
515 258 724
515 271 136
515 339 234
515 231 906
515 252 223
515 227 910
515 231 321
515 23 5429
515 297 829
515 297 824
515 271 905
515 235 532
515 231 233
515 225 690
515 297 827
515 229 939
515 221 662
515 291 350
515 291 300
515 234 414
515 271 110
515 271 352
515 298 210
515 231 322
515 228 617
515 275 171
515 275 229
515 252 244
515 339 130
515 271 256
515 291 302
515 296 312
515 258 526
515 298 238
515 230 183
515 252 164
515 298 332
515 291 584
515 294 628
515 271 322
515 273 318
515 255 267
515 216 111
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JAK SE ZAPOJIT?

Přijďte se informovat:
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.,
Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska,
Vančurova 17, Znojmo

Volejte o bližší informace na:
tel.: 515 223 078, mob.: 739 389 002

Pište na e-mail:
css.rockova@tiscali.cz

Podívejte se na webové stránky:
www.socialnisluzby-znojemsko.cz

