
Доброго дня, у цьому відео ми представимо закон про соціальні послуги, тобто закон № 

108 від 2006 року. Зокрема, зосередимося на визначенні основних понять, проблематиці 
грошової допомоги на опіку та у загальних рисах познайомимося з формами та видами 
соціальних послуг. 

Соціальною послугою є захід або комплекс заходів, передбачених цим законом, з 
надання допомоги та підтримки осіб з метою соціального включення чи запобігання 
соціальному відчуженню. 
 
Несприятлива соціальна ситуація - ослаблення або втрата працездатності через вік, 
несприятливий стан здоров'я, для кризової соціальної ситуації, життєві звички та спосіб 
життя, що призводять до конфлікту із суспільством, соціально незахищене довкілля, 
загроза прав та інтересів злочинною діяльністю іншої фізичної особи або з інших 
серйозних причин, вирішити цю ситуацію необхідно так, щоб це сприяло соціальному 
залученню та захисту від соціального відчуження. 
 
Тривалий несприятливий стан здоров'я — стан здоров'я, який, згідно з даними 
медичної науки, триває або має тривати більше 1 року і який обмежує функціональні 
здібності, необхідні для забезпечення основних життєвих потреб. 
 
Природне соціальне середовище — це родинні та соціальні зв’язки з близькими 
людьми, побутові та соціальні зв’язки особи з іншими людьми, з якими у них спільне 
домогосподарство, а також місця, де люди працюють, навчаються та здійснюють 
звичайну соціальну діяльність. 
 
Соціальна інтеграція – це процес забезпечення того, щоб люди, які є соціально 
відстороненими або під загрозою соціального відчуження, отримали можливість 
повноцінно брати участь в економічному, соціальному та культурному житті суспільства 
та жити так, як вважається у цьому суспільстві нормальним. 
 
Соціальна ізоляція — це відсторонення людини від нормального життя суспільства та 
неможливість бути його частиною через несприятливу соціальну ситуацію. 
Інвалідність — це фізична, ментальнa, психічна, сенсорна або комбінована 
інвалідність, наслідки якої роблять або можуть зробити людину залежною від допомоги 
іншої особи. 
 
Тепер розглянемо тему допомоги по догляду. 
Закон визначає коло уповноважених осіб (громадяни Чеської Республіки, іноземці з 
інших країн ЄС, які постійно проживають в Чехії, закон вичерпно визначає коло 
уповноважених). 
Фінансова допомога по догляду надається особам, які знаходяться на утриманні іншої 
фізичної особи. 
Завдяки цьому внеску держава бере участь у наданні соціальних послуг чи інших форм 
допомоги, передбачених цим Законом, у забезпеченні базових потреб людей. 
Фінансова допомога сплачується з державного бюджету. 
 
Право на фінансову допомогу має особа, визначена законом, яка через тривалий 
несприятливий стан здоров'я потребує допомоги іншої фізичної особи для 
забезпечення потреб першої необхідності в обсязі, визначеному ступенем залежності 
за цим Законом, якщо про неї піклується: близька особа, асистент соціального догляду, 
надавач соціальної допомоги, які зареєстровані в реєстрі надавачів соціальних послуг, 
заклади для дітей, які потребують негайної допомоги, дитячий будинок та спеціальні 
стаціонарні медичні заклади хоспісного типу. 



 
Правом на фінансову допомогу ця особа може скористатися навіть у період, протягом 
якого їй надається медичне обслуговування під час госпіталізації відповідно до 
спеціального законодавчого положення. 
Фінансова допомога нараховується дітям до 18 років і дорослим. 
Право на фінансову допомогу не має особа у віці до року. 
Рішення про надання фінансової допомоги приймає регіональне відділення Управління 
праці. 
 
Особа, яка досягла 18 років, вважається на утриманні іншої фізичної особи у: 
I ступні (легка залежність), якщо через тривалий несприятливий стан здоров'я вона не 
може впоратися з трьома-чотирма основними потребами, 
ІІ ступні (помірна залежність), якщо через тривалий несприятливий стан здоров’я вона 
не може впоратися з п’ятьма-шістьма основними потребами, 
III ступні (тяжка залежність), якщо через тривалий несприятливий стан здоров'я вона не 
в змозі впоратися з сімома або вісьмома основними життєвими потребами, 
IV ступні (повна залежність), якщо через тривалий несприятливий стан здоров’я вона 
не в змозі впоратися з дев’ятьма-десятьма предметами першої необхідності та 
потребує щоденної допомоги, нагляду чи догляду іншої фізичної особи. 
 
При оцінці ступеня залежності оцінюється здатність справлятися з такими основними 
потребами: мобільність, орієнтація, спілкування, харчування, одягання та взування, 
особиста гігієна, забезпечення фізіологічних потреб, піклування про здоров'я, особиста 
діяльність, діяльність, яка пов'язана з веденням домашнього господарства. 
 
Здатність справлятися з основними потребами оцінюється щодо конкретної 
інвалідності та режиму, встановленого лікуючим лікарем. 
При оцінці здатності справлятися з основними потребами оцінюється функціональний 
вплив тривалого несприятливого стану здоров’я на здатність справлятися з основними 
потребами; він не враховує допомогу, нагляд або догляд, які не є результатом 
функціонального впливу тривалого несприятливого стану здоров'я. 
 
Для визнання залежності від відповідної життєво необхідної потреби має бути 
причинний зв’язок між порушенням функціональних здібностей внаслідок 
несприятливого стану здоров’я та втратою здатності справлятися з основними 
потребами на прийнятному рівні. 
Функціональні здібності оцінюються з використанням збережених потенціалів і 
компетенцій фізичної особи та з використанням загальнодоступних допоміжних засобів, 
предметів повсякденного користування чи обладнання в побуті, громадських місцях або 
з використанням медичного виробу. 
Детальне визначення здатності користуватися предметами першої необхідності 
та спосіб їх оцінки визначаються нормативно-правовим актом. 

 
Розмір допомоги для осіб, які досягли 18 років, розрахований на календарний місяць 
  880 крон, якщо це I рівень (легка залежність), 
4400 крон, якщо це II рівень (помірна залежність), 
12 800 крон, якщо це III рівень (важка залежність), 
19200 крон, якщо це IV рівень (повна залежність). 
Інші цифри для дітей і в деяких випадках, які спеціально визначені законом. 
 
Заявник на допомогу зобов'язаний, зокрема: 
пройти огляд стану здоров’я у лікаря, який виконує завдання районного управління 
соціального захисту, або лікаря, призначеного Чеським управлінням соціального 
захисту, 



пройти огляд стану здоров’я у медичних закладах, визначених районним управлінням 
соціального захисту населення, або інший фаховий огляд, 
надати призначеному постачальнику медичних послуг медичне заключення лікуючих 
лікарів, яке їм було видано, повідомити та обґрунтувати інші дані, які мають відношення 
до підготовки звіту, або надати іншу інформацію, необхідну для підготовки звіту, за 
запитом районного управління соціального захисту населення, у строк, визначений 
районним управлінням соціального захисту населення. 
 
До соціальних послуг належать: соціальне консультування, послуги соціального 
догляду, послуги соціальної профілактики. 
 
Соціальні послуги надаються в інтернатних, амбулаторних формах або у 
домашньому середовищі відповідної особи. 
Інтернатні послуги – це послуги, пов’язані з розміщенням у закладах соціального 
обслуговування. 
Амбулаторні послуги – це послуги, які особа відвідує сама, супроводжується чи 
транспортується до закладу соціального обслуговування, і ця послуга не включає 
проживання. 
Послуги вдома — це послуги, які надаються особі в її природному соціальному 
середовищі. 
При наданні соціальних послуг ті види діяльності, для яких це можливо і доцільно, 
можуть здійснюватися у дистанційній формі. Під наданням діяльності в дистанційній 
формі розуміється здійснення діяльності, що забезпечує потреби особи без прямого 
контакту між працівниками надавача соціальної послуги та особою, зокрема через 
послуги електронного або поштового замовлення. 
 
Для надання соціальних послуг створюються такі заклади соціального 
обслуговування: 
центри денного перебування, денні стаціонари, тижневі стаціонари, будинки для 
інвалідів, будинки для людей похилого віку, будинки з особливим режимом, захищене 
житло, притулки, будинки на півдорозі, заклади кризової допомоги, низькопорогові денні 
центри, низькопорогові заклади для дітей та молоді, нічліжки, терапевтичні спільноти, 
соціальні консультації, соціально-терапевтичні майстерні, центри соціальної 
реабілітації, робочі місця раннього догляду, інтервенційні центри, заклади долікарської 
допомоги, центри психічного здоров’я.  
Шляхом об’єднання закладів соціального обслуговування можна створити 
міжгенераційні та інтегровані центри. 
 
Основними видами діяльності у сфері надання соціальних послуг є: 
допомога в веденні особистого догляду, допомога в дотриманні особистої гігієни або 
забезпеченні умов особистої гігієни, забезпечення харчуванням або допомога в 
забезпеченні харчуванням, надання житла або ночівлі, допомога в забезпеченні 
функціонування домашнього господарства, освітня, навчальна та активізаційна 
діяльність, базове соціальне консультування, посередництво у контакті з соціальним 
середовищем, соціально-терапевтична діяльність, допомога у здійсненні прав, 
законних інтересів та особистих справ, телефонна кризова допомога, навчання 
навичкам самоуправління, самодостатності та інші види діяльності, що ведуть до 
соціальної включення, підтримка створення та вдосконалення основних трудових 
звичок і навичок. 
 
Тут ви бачите посилання та огляд веб-сторінок, де можна отримати багато важливої та 
цікавої інформації, зокрема й українською мовою. 
 



На цьому малюнку ви можете побачити використані джерела інформації, переважно 
чеською мовою. 

Ми підійшли до кінця цієї теми. Свої запитання нам надсилайте на електронну адресу 
ukrajina@ipvz.cz - адреса є на цьому кінцевому зображенні разом з адресою нашої веб-
сторінки, де ви знайдете більше інформації українською мовою. 

Дякую за увагу і з нетерпінням чекаю зустрічі з вами у наступному відео про охорону 
здоров'я та соціальні послуги. 

 

 

 


