
Dlouhodobá péče v 
sociálních službách

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 



SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Sociální poradenství zahrnuje

a) základní sociální poradenství,

b) odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství poskytuje 

osobám potřebné informace přispívající 

k řešení jejich nepříznivé sociální 

situace. 

Základní sociální poradenství je 

základní činností při poskytování všech 

druhů sociálních služeb; poskytovatelé 

sociálních služeb jsou vždy povinni tuto 

činnost zajistit.



ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 

• 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 a ve speciálních lůžkových 

zdravotnických zařízeních 

hospicového typu; zahrnuje též 

sociální práci s osobami, jejichž 

způsob života může vést ke 

konfliktu se společností.



SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

Služby sociální péče napomáhají 

osobám zajistit jejich fyzickou a 

psychickou soběstačnost, s cílem 

podpořit život v jejich přirozeném 

sociálním prostředí a 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. Každý má právo na 

poskytování služeb sociální péče v 

nejméně omezujícím prostředí.



OSOBNÍ ASISTENCE

• Osobní asistence je terénní služba 
poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje bez 
časového omezení, v přirozeném 
sociálním prostředí osob a při 
činnostech, které osoba potřebuje.



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

• Pečovatelská služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, a rodinám s 
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. 

• Služba poskytuje ve vymezeném čase 
v domácnostech osob a v zařízeních 
sociálních služeb.



TÍSŇOVÁ PÉČE 

• 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 
jejich zdravotního stavu nebo 
schopností.



• Průvodcovské a předčitatelské služby 
jsou terénní nebo ambulantní služby 
poskytované osobám, jejichž 
schopnosti jsou sníženy z důvodu věku 
nebo zdravotního postižení v oblasti 
orientace nebo komunikace, a 
napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní 
záležitosti. Služby mohou být 
poskytovány též jako součást jiných 
služeb.

PRŮVODCOVSKÉ A 
PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 



PODPORA SAMOSTATNÉHO 
BYDLENÍ 

• Podpora samostatného bydlení je 
terénní služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby.



ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

•Odlehčovací služby jsou terénní, 
ambulantní nebo pobytové služby 
poskytované osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí; cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek.



CENTRA DENNÍCH SLUŽEB 

V centrech denních služeb se poskytují 

ambulantní služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.



DENNÍ STACIONÁŘE 

• V denních stacionářích se poskytují 

ambulantní služby 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.



TÝDENNÍ STACIONÁŘ

• V týdenních stacionářích se poskytují 
pobytové služby 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.



DOMOVY PRO OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

• V týdenních stacionářích se poskytují 
pobytové služby 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.



DOMOVY PRO SENIORY 

• V domovech pro seniory se poskytují 
pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost zejména z 
důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.



DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM 
REŽIMEM

• V domovech se zvláštním režimem se 
poskytují pobytové služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu chronického duševního 
onemocnění nebo závislosti na 
návykových látkách, a osobám se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí a 
ostatními typy demencí, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
těchto onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Režim v těchto 
zařízeních při poskytování sociálních 
služeb je přizpůsoben specifickým 
potřebám těchto osob.



CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

• Chráněné bydlení je pobytová služba 
poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového, popřípadě individuálního 
bydlení.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
POSKYTOVANÉ VE 
ZDRAVOTNICKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE

• Ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče se poskytují pobytové sociální 
služby osobám, které již nevyžadují 
lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nejsou schopny se 
obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a 
nemohou být proto propuštěny ze 
zdravotnického zařízení lůžkové 
péče do doby, než jim je 
zabezpečena pomoc osobou blízkou 
nebo jinou fyzickou osobou nebo 
zajištěno poskytování terénních nebo 
ambulantních sociálních služeb anebo 
pobytových sociálních služeb v 
zařízeních sociálních služeb.



REFERENCE A ZDROJE 
INFORMACÍ 

• https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-
108?text=o+sociá

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108?text=o+sociá
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