Katalog sociálních a souvisejících služeb a institucí pro obyvatele Nýřanska
(návrh struktury po připomínkách k odsouhlasení řídící skupinou)
1. Úvodní slovo
Úvodní slovo zpracuje p. starosta města Nýřany.
2. Obsah
3. Úvod k sociálním a souvisejícím službám
Text zpracuje CpKP ZČ.
4. Přehled úřadů a institucí pro obyvatele Nýřanska
Uvedeni sociální pracovníci a sociální odbor na POÚ a ORP a úřad práce s následujícím popisem:
 poskytované služby
 úřední hodiny
 e-mail
 telefon
 webová stránka
 adresa
5. V jaké těžké životní situaci se nacházíte?
Výčet sociálních a souvisejících služeb dle životních situací občanů s uvedením čísla stránky, kde je
uveden popis služby.
Životní situace:
 Stáří
Rádi byste zůstali i ve stáří co nejdéle doma, ale nevíte, jak to zvládnete? Potřebujete pomoc
od druhých a nemáte nikoho, kdo by se o Vás postaral? Chcete zůstat aktivní i v seniorském
věku? Potřebujete ve stáří celodenní pobytovou službu se zajištěním zdravotní péče?
 Zdravotní postižení a nemoc
Máte zdravotní postižení nebo jste chronicky nemocní a nevíte si rady? Narodilo se Vám dítě se
zdravotním postižením? Nevyvíjí se Vaše dítě tak, jak jste očekávali? Onemocněl někdo z Vaší
rodiny a nevíte, jak zajistit potřebnou péči? Trpíte dlouhodobým závažným onemocněním a
potřebujete pomoc? Pečujete o osobu se zdravotním postižením a potřebujete si odpočinout?
 Umírání a doprovázení
Potýkáte se Vy nebo člen Vaší rodiny s velmi vážným či nevyléčitelným onemocněním? Rádi
byste konec života strávili v rodinném prostředí obklopeni Vašimi blízkými? Chcete pečovat
o vážně nemocného v domácím prostředí, doprovodit ho ke konci života a potřebujete s tím
pomoc? Zemřel Vám někdo z blízkých a potřebujete podporu?
 Psychická krize, duševní onemocnění
Máte pocit, že nevíte, jak dál? Trápí Vás deprese či úzkosti? Potýkáte se s duševním
onemocněním? Potřebujete si s někým o svých problémech popovídat? Zažíváte nebo jste zažili
náročnou životní situaci či živelnou katastrofu (nehoda, požár, povodeň)? Zažíváte vypjatou
situaci v souvislosti s úmrtím blízkého člověka, šikanou ve škole, domácím násilím, rozvodem či
narozením dítěte či jinou náročnou situací?
 Problémy v rodině a vztazích
















Máte partnerskou či rodinou krizi? Chcete se rozvést a nevíte, jak postupovat? Zažíváte
komplikovaný rozvod? Nemůžete se dohodnout na péči o dítě? Neplatí Vám otec/matka
výživné na dítě?
Péče o dítě, výchova, učení a pěstounství
Řešíte v rodině výchovné problémy? Je pro Vás péče o dítě příliš náročná? Má problém Vaše
dítě s učením? Řešíte v rodině výchovné problémy? Hledáte dostupné a nezávazné aktivity pro
Vaše dítě? Chcete se stát pěstounem?
Dluhy a finanční problémy
Nemáte dost peněz na základní životní potřeby? Máte potíže s hospodařením s
penězi? Nemůžete splácet dluhy? Nemáte přehled o všech svých dluzích? Hrozí Vám exekuce
nebo již nějakou máte? Zvažujete oddlužení?
Bydlení
Nemáte, jak platit nájem? Žijete v nevyhovujícím bydlení? Hrozí Vám vystěhování? Ocitli jste se
na ulici? Musíte opustit bydlení kvůli domácímu násilí? Je pro Vás těžké starat se o domácnost?
Postihla Vás nenadálá živelná událost a byt je náhle neobyvatelný? Potřebujete poradit, jak
zajistit bydlení? Hledáte bydlení v Domě s pečovatelskou službou?
Nezaměstnanost a práce
Nedaří se Vám už dlouho získat zaměstnání? Máte zdravotní či jiné překážky, které Vám brání
pracovat? Nemůžete pracovat na plný úvazek? Nemáte v zaměstnání vhodné podmínky pro
výkon práce? Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok? Způsobil/a jste škodu v zaměstnání?
Domácí násilí a oběti trestných činů
Ohrožuje Vás někdo z rodiny fyzicky nebo na Vás vyvíjí psychický nátlak? Stali jste se obětí nebo
svědkem šikany, týrání nebo jiného trestného činu?
Odchod z ústavního zařízení či výkonu trestu
Opouštíte dětský domov? Propustili Vás nebo budete propuštěn/a z výkonu trestu z vězení
nebo jiného nápravného zařízení a nevíte, co bude dál?
Závislosti – alkohol, drogy, hry, sociální sítě aj.
Máte Vy nebo někdo blízký problém se závislostmi - s alkoholem, drogami, gamblerstvím
aj.? Jsou Vaše děti závislé na hrách či sociálních sítích? Ohrožuje Vás na životě či zdraví závislost
někoho z okolí?
Uprchlictví a cizinci
Jste uprchlíkem z jiné země? Jste cizinec a nedokážete se v ČR dorozumět? Neorientujete se
v českém prostředí? Potřebujete pomoci v kontaktu s českými úřady? Pracujete ve špatných
podmínkách, nedostáváte zaplaceno?

6. Přehled sociálních služeb
Abecedně řazený popis sociální služby podle typu služeb (např. azylový dům, odborné sociální
poradenství,….).
Katalog bude obsahovat jak služby, které mají v regionu sídlo či pobočku, tak služby bez sídla či pobočky
v regionu, které jsou pro občany Nýřanska dostupné.
Obecná charakteristika služby bude uvedena obecně u typu služby, ne samostatně u každé
organizace/služby.
Pod typem služeb bude u jednotlivých služeb uvedeno následující:
 název organizace
 zařízení poskytovatele (např. Domov pro seniory Barbora,…..)
 logo
 adresa (pobočky v regionu či sídla)
 e-mail, telefon, web
 pro koho je služba určená (slovní popis)

 forma služby (terénní, ambulantní, pobytová)
 finanční náročnost služby (zdarma/za úhradu)
 doplňující informace (fakultativní/navazující činnosti)
7. Přehled souvisejících služeb
Abecedně řazený popis souvisejících služeb dle druhu činnosti, kterými mohou být:
- domácí ošetřovatelská péče
- domy s pečovatelskou službou
- doprovázející organizace v pěstounství
- domácí hospicová péče
- hospicová péče
- mateřská/rodičovská centra
- potravinová pomoc
- půjčovna kompenzačních pomůcek
U každé služby uvedeno: název, poskytované služby, finanční náročnost služby (zdarma/za úhradu),
adresa, e-mail, telefon, web.
8. Rejstříky služeb
8.1 Rejstřík dle poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, abecedně, např.
Člověk v tísni – str. …
Diakonie ČCE – str……
8.2 Rejstřík -> sociální služby a související služby řazené abecedě (bez ohledu na to, zda se jedná
přímo o sociální službu podle zákona 108/2006 Sb. nebo jinou službu)
Domovy pro seniory – str….
Terénní programy – str. …
Hospicová péče – str….
Pečovatelská služba- str…
Potravinová pomoc – str….
Půjčovna kompenzačních pomůcek – str….
9. Seznam všech sociálních služeb
Výčet sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. se stručným popisem každé služby a odkazem buď
na čísla stránek v nýřanském katalogu, katalog Plzeňského kraje nebo registr poskytovatelů

