Návrh struktury webové sekce Sociální služby na webové stránce města Nýřany
(po připomínkách k odsouhlasení řídící skupinou)
Webová sekce Sociální služby je umístěna na odkazu: https://www.nyrany.cz/mesto/socialni-sluzby/.
Webová sekce je průběžně tvořena a doplňována, návrh finální struktury je následující:
Pro inspiraci a představu, jak by mohla webová sekce vypadat, lze nahlédnout na web města Kralovic:
https://www.kralovice.cz/mesto/socialni-sluzby/

1. Aktuality (zápisy, pozvánky, cokoliv)
2. Co jsou sociální služby (úvodní informace, možno s odkazy na katalog a registr + zákon)
2.1. Co jsou sociální služby (informace o systému služeb, poradenství ve výběru služby,….)
2.2. Videa o sociální práci a službách
3. Plánování sociálních služeb (úvodní informace, odkaz na web KÚ PK)
3.1. Co je plánování sociálních služeb?
3.2. Informace o projektu (KPSS 2020-2022)
3.3. Řídící skupina
3.4. Kulaté stoly – pracovní skupiny
3.5. Veřejná setkání
3.6. Dokumenty (místní KP, místní analýzy)
4. Úřady - kde si co vyřídit
4.1. OSVZ MÚ Nýřany (Plzeň)
4.2. MÚ Nýřany (Nýřany – sociální práce
4.3. Sociální pracovnice MÚ Třemošná
4.4. Sociální pracovnice MÚ Město Touškov
4.5. Sociální pracovnice MÚ Všeruby
4.6. Úřad práce ČR
4.7. Často hledané informace
4.7.1. Rodičovský příspěvek
4.7.2. Přídavky na děti
4.7.3. Příspěvek na bydlení
4.7.4. Zaopatřovací příspěvek (po ukončení ústavní výchovy aj.)
4.7.5. Dávky pěstounské péče
4.7.6. Příspěvek na péči
4.7.7. Podpora v nezaměstnanosti
4.7.8. Nemocenská
4.7.9. Důchody
4.7.10. Dávky hmotné nouze
5. Sociální práce Nýřany, Město Touškov, Třemošná, Všeruby (rychlý přehled sociálních pracovníků
v POÚ a ORP, kontakty, letáky)
6. Potřebuji pomoc – rozcestník situací (odkaz na jednotlivé sociální a související služby u každé životní
situace)
6.1. Stáří
6.2. Zdravotní postižení a nemoc
6.3. Umírání a doprovázení
6.4. Psychická krize, duševní onemocnění
6.5. Problémy v rodině a vztazích
6.6. Péče o dítě, výchova, učení a pěstounství
6.7. Dluhy a finanční problémy
6.8. Bydlení

6.9. Nezaměstnanost a práce
6.10. Domácí násilí a oběti trestných činů
6.11. Odchod z ústavního zařízení či výkonu trestu
6.12. Závislosti – alkohol, drogy, hry, sociální sítě
6.13. Uprchlictví a cizinci
6.14. Bezplatné krizové linky
7. Služby pro obyvatele Nýřanska
7.1. Pečovatelská služba
7.2. Osobní asistence
7.3. Hospicová péče
A další služby podle názvu – pod nimi dále popis služby a poskytovatelé s odkazy na jejich weby
8. Katalog sociálních a souvisejících služeb na Nýřansku (2022)
8.1. Katalog sociálních a souvisejících služeb (ke stažení v pdf)
9. Katalog sociálních služeb pro Plzeňský kraj
10. Registr sociálních služeb MPSV ČR (vyhledávač)

