
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
sociální 

poradenství SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA K ZSS Č. 505/2006 SB. § 4 § 5 § 6 § 8 § 9 § 10 § 11 § 12 § 13 § 14 § 15 § 16 § 17 § 18 § 7 § 19 § 20 § 21 § 22 § 23 § 24 § 25 § 26 § 27 § 28 § 29 § 30 § 31 § 32 § 33 § 34 § 35 2)
forma služby T - terénní, A - ambulantní, P - pobytová, ČO - časově omezená T T,A T,A T T,A,P A A P P P P P P T T,A T,ČO T,A P,ČO P T,A T,A,P T,A T,A A T T,A T,A A P,ČO T T,A,P T,A,P

maximální úhrada HS - hodinová sazba, CS - celodenní stravování, U - ubytování, SN - skutečné náklady, 
VSP - výše stanovená poskytovatelem, PP - v úhradě i příspěvek na péči, BÚ - bez úhrady BÚ 85-HS
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ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ��22)

(s uvedením příslušného ustanovení zákona o sociálních službách - ZSS)
Základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb je základní sociální poradenství, 
které spočívá v poskytnutí informace zejména o možnostech výběru druhu sociálních služeb a podpory členů rodiny 
v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu, o jiných formách pomoci, o zákl. právech a povinnostech osoby v souvislosti 
s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů. od
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu § 35 odst. 1 písm.a) ZSS
pomoc  při podávání jídla a pití včetně podpory ano ano ano ano ano ano ano ano ano
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek ano ano ano ano ano ano ano ano ano 6, 7a
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ano ano ano ano ano ano ano ano ano 6, 7a
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, ano ano ano ano ano ano ano ano ano 6, 7a
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna polohy ano ano ano ano

pomoc při osobní hygieně § 35 odst. 1 písm. b) ZSS
pomoc při použití wc ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
pomoc při základní péči o vlasy a nehty ano ano ano ano ano ano ano ano ano
úkony osobní hygieny,včetně celkové hygieny těla 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5, 7c 4 5, 8 4, 8 8 4, 7c 8

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy § 35 odst. 1 písm. c) ZSS ano
pomoc při přípravě jídla (stravy) a pití ano ano ano ano 4 4 9 4
pomoc při podávání jídla a pití ano 8 ano
zajištění stravy 10,13 8, 7b 10, 9 9, 10 9, 10 10, 11 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 10 10 5, 10 9, 10 10 10

poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení § 35 odst. 1 písm. d) ZSS ano
ubytování ano ano ano ano ano 12 ano 9 9, 12 9 16 ano ano
úklid, výměna ložního prádla ano ano ano ano ano ano 4 4 ano ano 4 ano
praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení ano ano ano ano ano ano 15 ano 4 4 ano 4 ano

pomoc při zajištění chodu domácnosti § 35 odst. 1 písm. e) ZSS
úklid běžný (B) a velký (V)  B-8 B, V-8 B+V-8 B-8 6, 7a
údržba osobních věcí (OV), domácnosti (D), spotřebičů (S) OV,D-8 D,S OV,D+S-8 D+S-8 6b, 7a
nákup běžný (B) nebo velký (V), pochůzky (P) donáška vody (D), topení v kamnech (T) B,P vše B+P-8 B, P-8 6, 7a
podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti ano 7d 6, 7a
podpora v hospodaření s penězi ano ano

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím § 35 odst. 1 písm. h) ZSS
zprostředkování (navazujících) služeb ano 7f
doprovázení dospělých a dětí do institucí a na aktivity ano ano ano ano ano ano 3, 7f ano ano
podpora popř. pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů ano 7d ano ano ano ano ano ano ano ano
podpora popř. pomoc při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí ano 7d
podpora popř. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 7d 7d ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 7f ano 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
podpora popř. pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 18, 7f ano 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
tlumočení pro smyslově postižené občany pomocí speciálních metod § 21 prováděcí vyhlášky 3
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí ano ano ano ano
nácvik různých způsobů chování, komunikace a specifi ckých schopností § 35 prováděcí vyhlášky 7a

sociálně terapeutické činnosti § 35 odst. 1 písm. i) ZSS ano
poradenství (orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a vzdělávání) + poskytování a zprostředkování specifi ckých informací ano 3, 7f 3 3, 7f
socioterapeutické činnosti podporující sociální začleňování osob ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 3 ano ano 3 7f
aktivity podporující schopnost integrace na trh práce ano
aktivity výchovné (V), vzdělávací (Vz), aktivizační (A), zájmové (Z) a volnočasové (Vo) Z+Vo-7d Z+Vo-7d 4, Vo-7d 4, Vo-7d Z, V, Vo-7g V, Vz, A, Vo
krizová intervence a obdobné socioterapeutické činnosti § 25 prováděcí vyhlášky ano

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí § 35 odst. 1 písm. j) ZSS ano
pomoc při vyřizování běžných záležitostí ano ano ano ano ano ano ano ano ano 19 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 3, 6, 7a
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 3 ano ano ano ano ano ano
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím ano 7d 7d 7d 7d 7e, 17

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti § 35 odst. 1 písm. f) ZSS
podpora  v péči o dítě při zvládání výchovy dětí v rodině včetně pomoci ano ano 6, 7a
podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu ano ano
podpora v oblasti partnerských vztahů ano ano
aktivity  podporující sociální začleňování osob 8 8
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 8 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 14, 7e 6a
pracovně výchovná činnost  ano ano ano ano ano 3
zajišťování přiměřeného vzdělávání popř.  pracovního uplatnění 4 4 ano 4 4 4
specifi cké aktivity Rané péče (zhodnocení schopností, dovedností a potřeb dítěte i rodičů, specializované poradenství, podpora a posilování rodičovských kompetencí, upevňování a nácvik dovedností pečujících osob, vzdělávání rodičů, nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte, instruk-
ce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální), výměny zkušeností (7h), pobytové kurzy (7h), psychosociální podpora (7h) ano

telefonická krizová pomoc § 35 odst. 1 písm. k) ZSS - krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence ano
poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci § 41 odst. 2 písm. a) ZSS - poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace, v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku záchranářů ano

JEDNOTLIVÉ DRUHY SLUŽEB�

Vysvětlivky: 1) 20 Kč - donáška oběda, 100 Kč - velký nákup, 50 Kč - za vyprání, vyžehlení a drobnou opravu 1 kg prádla, 2) nově upraveno § 60 a) ZSS, (prováděcí vyhláškou č. 505/2005 Sb. ještě neupraveno), 3) prováděno specifi ckými metodami (postupy) dané služby, 4) poskytnutí nebo zajištění (vytvoření) podmínek, 5) poskytnutí nebo umožnění, 6) nácvik těchto činností (obsluhy, péče, pohybu, orientace, dovedností, schopností, chování, komunikace), 
6a) bez nácviku, 6b) - nácvik včetně obsluhy běžných zařízení a spotřebičů 7) činnost je vyhláškou č. 505/2006 Sb. řazena pod: 7a) - nácvik dovedností vedoucích k sociálnímu začleňování podle § 35 odst.1 písm. l) ZSS, 7b) - pomoc při zajištění chodu domácnosti podle § 35 odst.1 písm.c) ZSS, 7c) - ubytování podle § 35 odst.1 písm. d) ZSS, 7d) - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti podle § 35 odst.1 písm. f) ZSS, 7e) - podporu vytváření a zdokonalo-
vání základních pracovních návyků a dovedností podle § 35 odst.1 písm. m) ZSS, 7f) - pomoc při uplatňování práv a  oprávněných zájmů podle § 35 odst. 1 písm. j) ZSS, 7g) - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím podle § 35 odst. 1 písm. h) ZSS, 7h) - sociálně terapeutické činnosti podle § 35 odst. 1 písm. i) ZSS, 7i) - podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností podle § 35 odst. 1 písm. m) ZSS, 8) pomoc nebo 
podpora, 9) závislost na době (omezeno dobou) poskytování, 10) odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 11) celodenní v rozsahu 3 jídel, 12) ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 13) dovoz, donáška, 14) včetně pracovních schopností a dovedností, 15) dle potřeby, 16) přenocování, 17) včetně zprostředkování, 18) včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek, 19) dle individuálních plánů, 20) formou 
servisu, 21) jen v rozsahu jednoho úkonu, 22) činnosti spadající do nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování podle § 35 odst. 1 písm. l ZSS jsou s patřičným odkazem uvedeny u jiných činností. 



SOCIÁLNÍ SLUŽBY
STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ

Přehled praktických informací  ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění zákona 
č. 29/2001 Sb. a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

I. PŘEDMĚT ÚPRAVY (§ 1 ZSS) 
1. podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým 

osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím 
sociálních služeb a příspěvku na péči 

2. podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociál-
ních služeb  

3. výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb 
4. inspekce poskytování sociálních služeb 
5. předpoklady pro výkon:

5.1. činnosti v sociálních službách
5.2. povolání sociálního pracovníka (§ 1 odst. 2)

II. ZÁKLADNÍ ZÁSADY (§ 2 ZSS)
1. Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí 

základního sociálního poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

2. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté 
prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat 
lidskou důstojnost osob. 

3. Pomoc musí:
3.1. vycházet z individuálně určených potřeb osob
3.2. působit na osoby aktivně
3.3. podporovat rozvoj jejich samostatnosti 
3.4. motivovat je k takovým činnostem, které 

nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo 
prohlubování nepříznivé sociální situace 

3.5. posilovat jejich sociální začleňování. 
4. Sociální služby musí být poskytovány: 

4.1. v zájmu osob 
4.2. v náležité kvalitě 
4.3. způsoby důsledně zajišťujícími dodržování 

lidských práv a základních svobod osob.

III. ZÁKLADNÍ POJMY (§ 3 ZSS )
1. sociální služba - činnost nebo soubor činností 

podle ZSS zajišťujících pomoc a podporu osobám za 
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 
vyloučení

2. nepříznivá sociální situace - oslabení nebo ztráta 
schopnosti řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení 
podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociál-
ním vyloučením z důvodu:
2.1.  věku a nepříznivého zdravotního stavu 
2.2. krizové sociální situace 
2.3. životních návyků a způsobu života vedoucích ke 

konfl iktu se společností,
2.4. sociálně znevýhodňujícího prostředí 
2.5. ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné 

fyzické osoby 
3. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - nepřízni-

vý zdravotní stav,  který podle poznatků lékařské vědy 
má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, 
smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči 
o vlastní osobu a soběstačnost

4. přirozené sociální prostředí 
4.1. rodina a sociální vazby k osobám blízkým 
4.2. domácnost osoby a sociální vazby k dalším 

osobám, se kterými sdílí domácnost
4.3. místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a  realizují 

běžné sociální aktivity
5. sociální začleňování - proces, který zajišťuje, že 

osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 
ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim 
napomáhají plně se zapojit do ekonomického, soci-
álního i kulturního života společnosti a žít způsobem, 
který je ve společnosti považován za běžný

6. sociální vyloučení - vyčlenění osoby mimo běžný 
život společnosti a nemožnost se do něj zapojit 
v důsledku nepříznivé sociální situace

7. zdravotní postižení - tělesné, mentální, duševní, 
smyslové nebo  kombinované postižení, jehož dopady 
činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné 
osoby

8. plán rozvoje sociálních služeb - výsledek procesu 
aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území 
a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím 
dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis a analýza 

existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického 
vyhodnocení, strategie  zajišťování a rozvoje sociálních 
služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sle-
dování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým 
lze provést změny v poskytování sociálních služeb

9. náplň práce sociálního pracovníka (§ 109 ZSS)
9.1. sociální šetření
9.2. sociální agendy  včetně  řešení  sociálně  práv-

ních problémů v zařízeních  poskytujících  služby 
sociální péče

9.3. sociálně právní poradenství
9.4. analytická, metodická a koncepční činnost 

v sociální oblasti
9.5. odborné činnosti  v  zařízeních  poskytujících 

služby sociální prevence
9.6. depistážní činnost
9.7. poskytování krizové pomoci
9.8. sociální poradenství
9.9. sociální rehabilitace

10. náplň práce pracovníka v soc. službách (§ 116 ZSS)
10.1. přímá obslužná péče - nácvik jednoduchých 

denních činností, podpora soběstačnosti, posi-
lování životní aktivizace, vytváření základních 
sociálních a společenských kontaktů, uspo-
kojování psychosociálních potřeb, pomoc při 
osobní hygieně, oblékání, manipulaci s přístroji, 
pomůckami, prádlem, udržování čistoty 
a osobní hygieny

10.2. základní výchovná nepedagogická činnost 
- prohlubování a upevňování základních hygie-
nických a společenských návyků, působení na 
vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manu-
ální zručnosti a  pracovní aktivity, provádění 
volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení 
osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schop-
ností formou výtvarné, hudební a pohybové 
výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní 
činnosti a provádění osobní asistence

10.3. pečovatelská činnost v domácnosti osoby 
- vykonávání  prací spojených s přímým stykem 
s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, 
komplexní péče o jejich domácnost, zajišťování 
sociální pomoci, provádění sociálních depistáží 
pod vedením sociálního  pracovníka, poskytování 
pomoci při vytváření sociálních a společenských  
kontaktů a psychické aktivizaci, organizační 
zabezpečování a komplexní koordinování pečo-
vatelské činnosti

IV. CÍL A ÚČEL SLUŽBY
1. Sociální poradenství (§ 37 ZSS) - poskytuje osobám 

potřebné informace přispívající k řešení jejich nepřízni-
vé sociální situace.

2. Služby sociální péče (§ 38 ZSS) - napomáhat 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.

3. Služby sociální prevence (§ 53 ZSS) - napomáhat 
zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky 
a způsob života vedoucí ke konfl iktu se společností, 
sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv 
a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické 
osoby. Cílem služeb sociální prevence je  napomáhat 
osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace 
a chránit společnost před vznikem a šířením nežádou-
cích společenských jevů.

V. CÍLOVÁ SKUPINA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
(§§ 39-70 ZSS)

1. Osobní asistence - osoby, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby.

2. Pečovatelská služba - osoby, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického  onemoc-
nění nebo zdravotního postižení, a  rodiny s dětmi, 
jejichž situace  vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

3. Tísňová péče - osoby vystavené stálému vysokému 
riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého 
zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

4. Průvodcovské a předčitatelské služby - osoby, 
jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu  věku nebo 
zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komu-
nikace. 

5. Podpora samostatného bydlení - osoby, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení nebo chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby.

6. Odlehčovací služby - osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku,  chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení.

7. Centra denních služeb - osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocně-
ní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby.

8. Denní stacionáře - osoby, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení 
a osoby s chronickým duševním onemocněním, 
jejichž situace vyžaduje  pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.

9. Týdenní stacionáře - osoby, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, 
osoby s chronickým duševním onemocněním, jejichž 
situace vyžaduje  pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

10. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
- osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby.

11. Domovy pro seniory - osoby, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

12. Domovy se zvláštním režimem - osoby, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a 
osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními 
typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje  
pravidelnou  pomoc jiné fyzické osoby. 

13. Chráněné bydlení - osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního one-
mocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. 

14. Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče - osoby, které již nevyžadují 
ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu nejsou schopny se obejít bez  pomoci  
jiné  fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny 
ze  zdravotnického zařízení  ústavní  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.

15. Raná péče - dítě a rodiče dítěte ve věku do 7 let, 
které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je 
ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace.

16. Telefonická krizová pomoc - osoby, které se nachá-
zejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné 
obtížné životní situaci, kterou přechodně  nemohou 
řešit vlastními silami.

17. Tlumočnické služby - osoby s poruchami komuni-
kace způsobenými především smyslovým postižením, 
které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez 
pomoci jiné fyzické osoby.

18. Azylové domy - osoby v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení.

19. Domy na půl cesty - 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 osoby, 

které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí 
svobody nebo ochranné léčby.

20. Kontaktní centra - osoby ohrožené závislostí na 
návykových látkách. 

21. Krizová pomoc - osoby, které se nacházejí v 
situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 
nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci 
vlastními silami.

22. Intervenční centra - osoby ohrožené násilným 
chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. 

23. Nízkoprahová denní centra - osoby bez přístřeší.
24. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - děti 

a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  spole-
čensky nežádoucími jevy. 

25. Noclehárny - osoby bez přístřeší, které mají zájem 
o využití hygienického zařízení a přenocování.

26. Služby následné péče - osoby s chronickým 
duševním onemocněním a osoby závislé na návy-
kových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve 
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní 
léčbu nebo se jí podrobují, nebo osoby, které 
abstinují.

27. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- rodina s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v 
důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální  situa-
ce, kterou rodiče nedokáží bez pomoci překonat, a u 
kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

28. Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením - osoby v 
důchodovém věku nebo osoby se zdravotním  
postižením ohrožené sociálním vyloučením. 

29. Sociálně terapeutické dílny - osoby se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, 
které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce. 

30. Terapeutické komunity - osoby závislé na 
návykových látkách nebo osoby s chronickým  
duševním onemocněním, které mají zájem o začle-
nění do běžného života.

31. Terénní programy - osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy, problémové skupiny osob, uživatelé 
návykových látek nebo omamných psychotropních 
látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené 
skupiny.

32. Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním 
postižením.

VI. POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ (§ 88 ZSS)
1. srozumitelným způsobem zajišťovat dostupnost 

informací o druhu, místě, cílech, cílové skupině, 
kapacitě a způsobu poskytování sociálních služeb 

2. srozumitelným způsobem informovat zájemce o 
sociální službu o 
2.1. všech povinnostech, které pro něho vyplynou 

ze smlouvy o poskytování sociálních služeb 
2.2. způsobu poskytování sociálních služeb 
2.3. úhradách za tyto služby

3. vytvářet při poskytování sociálních služeb takové 
podmínky, které 
3.1. umožní uživatelům sociální služby naplňovat 

jejich lidská i občanská práva
3.2. zamezí střetům zájmů uživatelů se zájmy 

poskytovatele sociální služby
4. zpracovat ve srozumitelné formě vnitřní pravidla 

4.1. zajištění poskytované sociální služby, včetně 
stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných 
zájmů uživatelů

4.2. pro podávání a vyřizování stížností uživatelů, 
na úroveň služeb

5. plánovat průběh poskytování sociální služby podle 
osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů, vést 
písemné individuální záznamy o průběhu jejího 
poskytování a zároveň ho hodnotit za účasti 
uživatele či jeho zákonných zástupců

6. vést evidenci žadatelů, se kterými nemohl uzavřít 
smlouvu o poskytnutí sociální služby 

7. dodržovat standardy kvality sociálních služeb
8. vyjma případů uvedených v ZSS uzavřít s žadate-

lem smlouvu o poskytnutí sociální služby 

VII. PŮSOBNOST PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB (§§ 92 - 96 ZSS)
1. Zajištění sociální služby v mimořádné situaci 

(Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
- OÚRP, Krajský úřad - KÚ)

2. Koordinace poskytování sociálních služeb osobám 
ohroženým sociálním vyloučením v zákonem 
daných důvodech (OÚRP, KÚ) 

3. Prověřování podmínek pro poskytnutí služeb 
sociální péče osobě umístěné ve zdravotnickém 
zařízení (OURP) 

4. Zjišťování potřeby poskytování sociálních služeb 
osobám nebo skupinám osob na svém území 
(OÚRP, KÚ)

5. Zajišťování dostupnosti informací o možnostech 
a způsobech poskytování  sociálních služeb na 
svém území (obec, kraj)

6. Zprostředkování sociální pomoci (obec, kraj)
7. Vypracování, realizace, kontrola a informace 

o plnění střednědobého plánu rozvoje nebo 
participace na některé z těchto činností (obec, 
kraj, MPSV) 

8. Řízení a kontrola výkonu státní správy v oblasti 
sociálních služeb (MPSV)

9. Spolupráce (s MV) při optimalizaci dostupnosti 
místních veřejných služeb (MPSV)

VIII. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI (§§ 7-31 ZSS)
1. Účel a podmínky poskytování příspěvku a jeho 

výše (§§ 7 - 8 ZSS) - poskytuje se za účelem 
zajištění potřebné pomoci osobě starší jednoho 
roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu potřebuje pomoc při péči o 
vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v dále 
uvedeném počtu úkonů a výši (v Kč)     

stupeň 
závislosti

počet úkonů měsíční výše příspěvku 

věk nad 
18 let

věk do 
18 let

věk nad 
18 let

věk do 
18 let  

I. lehká 13-18   6-10 2.000 3.000
II. středně těžká 19-24   11-15 4.000 5.000

III. těžká 25-30 16-20 8.000 9.000
IV. úplná  31 a více  21 a více   11.000 11.000

2. Vznik nároku na příspěvek a jeho výplatu § 13 
ZSS - nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve 
kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. 

3. Změna nároku na příspěvek a jeho výplatu (§ 14 
ZSS) 
3.1. zvýšení od prvního dne kalendářního měsíce, 

ve kterém nastala následující změna:
3.1.1. byl přiznán nebo je vyplácen v nižší 

částce
3.1.2. byl neprávem odepřen 
3.1.3. byl přiznán od pozdějšího data, než 

od jakého náleží 
3.2. zastavení nebo snížení od prvního dne 

kalendářního měsíce, následujícího po kalen-
dářním měsíci, ve kterém nastala následující 
změna:
3.2.1. byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší 

částce
3.2.2. byl přiznán nebo se vyplácí neprávem

4. Zánik nároku na příspěvek a jeho výplatu (§ 15 
ZSS) uplynutím 1 roku ode dne, od kterého 
příspěvek nebo jeho část náleží, nejde-li o případy 
uvedené v bodě 3.1.

5. Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu, jeho 
postoupení a srážky (§§ 16 - 17 ZSS) 
5.1. v případě úmrtí oprávněné osoby na 

manžela, děti a rodiče, jestliže s ní žili v době 
její smrti v domácnosti.

5.2. příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí, 
nemůže být předmětem dohody o srážkách 
a nárok na něj nelze postoupit ani dát do 
zástavy, není předmětem dědictví.

6. Způsob výplaty příspěvku (§ 18 ZSS) vyplácí obecní 
úřad obce s rozšířenou působností měsíčně, a to 
v kalendářním měsíci, za který náleží.

7. Osoby oprávněné přijímat příspěvek a jejich 
povinnosti (§§19 - 21 ZSS)
7.1.  Žadatel, příjemce a tzv. jiný příjemce (zákon-

ný zástupce nebo osoba, které byl nezletilý 
příjemce svěřen do péče) jsou povinni 
zejména: 
7.1.1. podrobit se sociálnímu šetření 

a vyšetření zdravotního stavu 
7.1.2. osvědčit skutečnosti rozhodné pro 

nárok na příspěvek, jeho výši nebo 
výplatu a dát písemný souhlas k 
ověření těchto skutečností a do 8 dnů 
písemně ohlásit (osvědčit) jejich změny

7.1.3. využívat příspěvek na zajištění potřeb-
né pomoci

7.2. zvláštní příjemce, který je ustanoven obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností v přípa-
dech, kdy osoba uvedená sub 7.1. nemůže 
příspěvek přijímat, nebo ho nevyužívá k zajiš-
tění potřebné pomoci, je povinen zejména:
7.2.1. příspěvek používat ve prospěch 

a podle pokynů oprávněné osoby
7.2.2. na žádost příslušného úřadu podat 

ve lhůtě 1 měsíce písemné vyúčtování 
příspěvku

IX. ÚKONY PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONY 
SOBĚSTAČNOSTI (příloha 1 prováděcí vyhlášky)

A. Úkony péče o vlastní osobu 
1. Sebeobsluha při stravování

1.1. příprava stravy: rozlišení jednotlivých druhů 
potravin a nápojů, výběr nápojů a jednodu-

chých hotových potravin podle potřeby 
a účelu, vybalení potravin, otevírání nápojů;

1.2. podávání a porcování stravy: podávání stravy 
v obvyklém denním režimu, schopnost dát 
stravu na talíř nebo misku a jejich přenesení, 
rozdělení stravy na menší kousky za používání 
alespoň lžíce, míchání, lití tekutin, uchopení 
nádoby s nápojem, spolehlivé a bezpečné 
přenesení nápoje, lahve, šálku či jiné nádoby;

1.3. přijímání stravy, dodržování pitného režimu: 
přenesení stravy k ústům alespoň lžící, 
přenesení nápoje k ústům, konzumace stravy 
a nápojů obvyklým způsobem;

2. Sebeobsluha při osobní hygieně 
2.1 mytí těla: umytí rukou, obličeje, utírání se;
2.2 koupání nebo sprchování: provedení celkové 

hygieny, včetně vlasů, péče o pokožku;
2.3 péče o ústa, vlasy, nehty, holení: čištění zubů 

nebo zubní protézy, česání vlasů, čištění 
nehtů, stříhání nebo opilování nehtů, holení;

3. Výkon fyziologické potřeby včetně hygieny: 
regulace vyprazdňování moče a stolice, zaujetí 
vhodné polohy při výkonu fyziologické potřeby, 
manipulace s oděvem před a po vyprázdnění, očista 
po provedení fyziologické potřeby, vyhledání WC;

4. Ovládání tělesného pohybu
4.1. vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh: 

změna polohy těla z polohy v leže do polohy 
v sedě nebo ve stoji a opačně, popřípadě 
s přidržováním nebo s oporou, změna polohy 
ze sedu a do sedu, změna polohy z boku na 
bok, sezení; 

4.2. schopnost vydržet v poloze v sedě: schopnost 
vydržet v poloze v sedě po dobu alespoň 30 
minut, udržování polohy těla v požadované 
poloze při delším sezení;

4.3. stání, schopnost vydržet stát: stání, 
popřípadě s přidržováním nebo s oporou 
o kompenzační pomůcku, setrvání ve stoji, 
popřípadě s přidržováním nebo s oporou po 
dobu alespoň 10 minut;

4.4. přemisťování předmětů denní potřeby: 
vykonávání koordinovaných činností při 
manipulaci s předměty, rozlišení předmětů, 
uchopení předmětu rukou nebo oběma 
rukama, zdvihnutí předmětu ze stolu, ze 
země, přenášení předmětu z jednoho místa 
na druhé, vyhledání a rozeznání předmětů;

4.5. chůze po rovině: chůze, popřípadě s použitím 
kompenzačních pomůcek krok za krokem, 
chůze v bytě, chůze v bezprostředním 
okolí bydliště, udržení požadovaného směru 
chůze, chůze okolo překážek;

4.6. chůze po schodech nahoru a dolů: chůze po 
stupních směrem nahoru a dolů, popřípadě 
s použitím opory o horní končetiny nebo 
kompenzační pomůcky;

5. Sebeobsluha při oblékání
5.1. výběr oblečení, rozpoznání jeho správného 

vrstvení: výběr oblečení odpovídajícího 
situaci, prostředí a klimatickým podmínkám, 
rozeznání jednotlivých částí oblečení, vrstvení 
oblečení ve správném pořadí;

5.2. oblékání, svlékání, obouvání, zouvání: oblé-
kání spodního a vrchního oděvu na různé 
části těla, obutí vhodné obuvi, svlékání oděvu 
z horní a dolní části těla, zouvání;

6. Orientace v přirozeném prostředí: oriento-
vání se v prostoru bytu, popřípadě i s použitím 
kompenzační  pomůcky, orientování se v okolí 
domu, školy nebo školského zařízení, popřípadě 
i s použitím kompenzační pomůcky, poznávání 
blízkých osob, opuštění bytu nebo zařízení, ve kte-
rém je osoba ubytována, opětovný návrat do bytu 
nebo do zařízení, ve kterém je osoba ubytována, 
rozlišování zvuků a jejich směru;

7. Sebeobsluha v péči o vlastní zdraví
7.1. provedení si jednoduchého ošetření:ošetření 

kůže, výměna jednoduché pomůcky nebo 
zdravotnického prostředku, přiložení ortézy 
nebo protézy, dodržování diety, provádění 
cvičení, měření tělesné teploty, vyhledání 
nebo přivolání pomoci;

7.2. dodržování léčebného režimu: dodržování 
pokynů ošetřujícího lékaře, příprava léků, roz-
poznání správného léku, pravidelné užívání 
léků, aplikace podkožních injekcí, provádění 
inhalací, převazů, rehabilitace;

B. Úkony soběstačnosti
1. komunikace slovní, písemná, neverbální: přijímání 

a vytváření smysluplných mluvených zpráv a srozu-
mitelné řeči s použitím kompenzačních pomůcek, 
například naslouchadel, přijímání a vytváření smys-
luplných písemných zpráv, popřípadě s použitím 
kompenzační pomůcky, například brýlí, pochopení 
významu a obsahu přijímaných a sdělovaných 
zpráv a informací, komunikace prostřednictvím 
gest a zvuků;

2. orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo 
přirozené prostředí: rozlišování známých osob a cizích 
osob, znalost hodin, rozlišení denní doby, orientování 
se v místě bydliště, prostředí školy nebo zaměstnání, 
zvládání pouličního provozu, dosažení cíle své cesty, 
rozlišení zvuků mimo přirozené prostředí;

3. nakládání s penězi nebo jinými cennostmi: znalost 
hodnoty peněz, rozpoznání hodnoty jednotlivých 
bankovek a mincí, rozlišení hodnoty věcí;

4. obstarávání osobních záležitostí: styk a jednání se 
školou, zájmovými organizacemi, jednání se zaměst-
navatelem, orgány veřejné moci, zdravotnickými 
zařízeními, bankou, obstarání si služeb, rozlišení 
a vyplnění dokumentů a tiskopisů;

5. uspořádání času, plánování života: dodržování 
denního a nočního režimu, plánování a uspořádání 
osobních aktivit během dne a během týdne, rozdělení 
času na pracovní a domácí aktivity a na volný čas, 
využití času podle potřeb a zájmů;

6. zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku: 
předškolní vzdělávání a výchova, školní vzdělávání a 
výchova, získávání nových dovedností, mimopracovní 
aktivity podle zájmů a místních možností, zejména 
hry, sport, kultura, rekreace, vstupování do vztahů 
a udržování vztahů s jinými osobami podle potřeb 
a zájmů;

7. soběstačnost ve stravování
7.1. obstarávání si potravin a běžných předmětů 

(nakupování): plánování nákupu, vyhledání 
příslušného obchodu, výběr zboží, zaplacení 
nákupu, přinesení běžného nákupu, uložení 
nákupu; 

7.2. vaření, ohřívání jednoduchého jídla: sestavení 
plánu jídla, očištění a nakrájení potřebných suro-
vin, dávkování surovin a přísad, vlastní příprava 
jednoduchého teplého jídla s malým počtem 
surovin a  přísad, na jehož úpravu jsou potřebné 
jednoduché postupy za použití spotřebiče;

8. mytí nádobí: umytí a osušení nádobí, uložení použité-
ho nádobí na vyhrazené místo;

9. běžný úklid v domácnosti: mechanická nebo přístrojo-
vá suchá a mokrá očista povrchů, nábytku, podlahy 
v bytě;

10. soběstačnost v péči o prádlo
10.1. péče o prádlo: třídění prádla na čisté a špinavé, 

skládání prádla, ukládání prádla na vyhrazené 
místo, drobné opravy prádla, například přišití 
knofl íku;

10.2. přepírání drobného prádla: rozlišení jednotlivých 
druhů prádla, praní drobného prádla v ruce, 
sušení prádla;

11. péče o lůžko: ustlání, rozestlání lůžka, výměna lůžko-
vin;

12. obsluha běžných domácích spotřebičů: zapnutí, 
vypnutí běžných domácích spotřebičů, například 
rozhlasu, televize, ledničky, varné konvice, mikrovlnné 
trouby, telefonování;

13. manipulace s kohouty a vypínači: ovládání manipula-
ce s kohouty a vypínači, rozlišení kohoutů a vypínačů, 
ruční ovládání vodovodních kohoutů a elektrických 
vypínačů;

14. manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří: 
zamykání a odemykání dveří, ovládání klik, otevíracích 
a zavíracích mechanismů u oken;

15. udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpa-
dy: udržování vybavení domácnosti v čistotě,  třídění 
odpadů, vynášení odpadů na vyhrazené místo;

16. další jednoduché úkony spojené s chodem a udržová-
ním domácnosti: obsluha topení, praní prádla, žehlení 
prádla.

X. OBSAH STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(příloha č. 2 prováděcí vyhlášky)
1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

1.1. Poskytovatel má písemně defi nováno a zveřej-
něno poslání, cíle a zásady poskytované sociální 
služby a okruh osob, kterým je určena (zásadní)

1.2. Poskytovatel vytváří podmínky pro uplatňování 
vlastní vůle klientů při řešení své nepříznivé 
sociální situace (zásadní)

1.3. Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní 
postupy zaručující řádný průběh poskytování 
sociální služby a podle nich postupuje (zásadní)

1.4. Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla 
pro ochranu osob před předsudky a negativním 
hodnocením, ke kterému by mohlo dojít 
v důsledku poskytování sociální služby.

2. Ochrana práv osob
2.1. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 

pravidla 
2.1.1. pro předcházení situacím, v nichž by 

v souvislosti s poskytováním sociální 
služby mohlo dojít k porušení základních 
lidských práv a svobod osob, a pro postup 
v těchto situacích; podle těchto pravidel 
postupuje (zásadní)

2.1.2. ve kterých vymezuje situace, kdy by 
mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy 

osob, kterým poskytuje sociální službu, 
včetně pravidel pro jejich řešení a podle 
těchto pravidel postupuje (zásadní)

2.1.3. pro přijímání darů a podle těchto pravidel 
postupuje

3. Jednání se zájemcem o sociální službu
3.1. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 

pravidla
3.1.1. podle kterých informuje zájemce o 

sociální službu srozumitelným způsobem 
o možnostech a podmínkách poskytování 
sociální služby a podle těchto pravidel 
postupuje (zásadní)

3.1.2. pro postup při odmítnutí zájemce o 
sociální službu z důvodů stanovených 
zákonem a podle těchto pravidel postu-
puje

3.2. Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální 
službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, 
které by vzhledem k jeho možnostem a schop-
nostem bylo možné realizovat prostřednictvím 
sociální služby (zásadní)

4. Smlouva o poskytování sociální služby
4.1. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 

pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování 
sociální služby s ohledem na druh poskytované 
sociální služby a okruh osob, kterým je určena;  
podle těchto pravidel poskytovatel postupuje 
(zásadní)

4.2. Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování 
sociální služby postupuje tak, aby osoba rozumě-
la obsahu a účelu smlouvy

4.3. Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh 
poskytování sociální služby s hledem na osobní 
cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání 
osoby

5. Individuální plánování průběhu sociální služby
5.1. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 

pravidla podle druhu a poslání sociální služby, 
kterými se řídí plánování a způsob přehodnoco-
vání procesu poskytování služby; podle těchto 
pravidel postupuje (zásadní)

5.2. Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh 
poskytování sociální služby s ohledem na osobní 
cíle a možnosti osoby (zásadní) 

5.3. Poskytovatel společně s osobou průběžně 
hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle 
(zásadní)

5.4. Poskytovatel má pro postup podle bodu 5.2. 
a 5.3. pro každou osobu určeného zaměstnance 
(zásadní)

5.5. Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání 
a předávání potřebných informací mezi zaměst-
nanci o průběhu poskytování sociální služby 
jednotlivým osobám

6. Dokumentace o poskytování sociální služby
6.1. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 

pravidla pro zpracování, vedení a evidenci doku-
mentace o osobách, kterým je sociální služba 
poskytována, včetně pravidel pro nahlížení do 
dokumentace; podle těchto pravidel postupuje 
(zásadní)

6.2. Poskytovatel vede anonymní evidenci jed-
notlivých osob v případech, kdy to vyžaduje 
charakter sociální služby, nebo na žádost osoby

6.3. Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování 
dokumentace o osobě po ukončení poskytování 
sociální služby

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování 
sociální služby
7.1. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 

pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob 
na kvalitu nebo způsob poskytování sociální 
služby, a to ve formě srozumitelné osobám a  
podle těchto pravidel postupuje (zásadní)

7.2. Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat 
stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho 
je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat 
a jakým způsobem, a o možnosti zvolit si zástup-
ce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito 
postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni 
zaměstnanci poskytovatele (zásadní)

7.3. Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písem-
ně v přiměřené lhůtě

7.4. Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit 
se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti 
na nadřízený orgán poskytovatele nebo na 
instituci sledující dodržování lidských práv 
s podnětem na prošetření postupu při vyřizování 
stížnosti

8. Návaznost poskytované sociální služby na další 
dostupné zdroje
8.1. Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřej-

né služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla 
takové služby využívat (zásadní)

8.2. Poskytovatel spolupracuje s právnickými 
a fyzickými osobami, které osoba označí, 
v zájmu dosahování jejích osobních cílů

8.3. Poskytovatel zprostředkovává osobě služby 
jiných fyzických a právnických osob podle jejích 
individuálně určených potřeb

8.4. Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech 
a vztazích s přirozeným sociálním prostředím

9. Personální a organizační zajištění sociální služby
9.1. Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu 

a počet pracovních míst, pracovní profi ly, 
kvalifi kační požadavky a osobnostní předpoklady 
zaměstnanců; organizační struktura a počty 
zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované 
sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám 
osob, kterým je poskytována (zásadní)

9.2. Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní or-
ganizační strukturu, ve které jsou stanovena opráv-
nění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců

9.3. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
pravidla pro přijímání a zaškolování nových 
zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou 
v pracovně právním vztahu s poskytovatelem

9.4. Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost 
fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem 
v pracovně právním vztahu, má písemně zpraco-
vána vnitřní pravidla pro působení těchto osob 
při poskytování sociální služby; podle těchto 
pravidel poskytovatel postupuje

10. Profesní rozvoj zaměstnanců
10.1. Poskytovatel má písemně zpracován 

10.1.1. postup pro pravidelné hodnocení 
zaměstnanců, který obsahuje zejména 
stanovení, vývoj a naplňování osobních 
profesních cílů a potřeby další odborné 
kvalifi kace

10.1.2. program dalšího vzdělávání zaměst-
nanců

10.1.3. systém výměny informací mezi zaměst-
nanci o poskytované sociální službě

10.1.4. systém fi nančního a morálního oceňo-
vání zaměstnanců

10.2. Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance podporu 
nezávislého kvalifi kovaného odborníka

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální 
služby - poskytovatel určuje místo a dobu poskytování 
sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu 
osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb

12. Informovanost o poskytované sociální službě 
 - poskytovatel má zpracován soubor informací 
o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumi-
telné okruhu osob, kterým je služba určena

13. Prostředí a podmínky
13.1. Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a 

hygienické podmínky přiměřené druhu poskyto-
vané sociální služby a její kapacitě, okruhu osob 
a individuálně určeným potřebám osob

13.2. Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambu-
lantní sociální služby v takovém prostředí, které 
je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich 
individuálně určeným potřebám

14. Nouzové a havarijní situace
14.1. Poskytovatel má písemně defi novány nouzové 

a havarijní situace, které mohou nastat v souvis-
losti s poskytováním sociální služby, a postup při 
jejich řešení

14.2. Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnan-
ce a osoby, kterým poskytuje sociální službu, 
s postupem při nouzových a havarijních situa-
cích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci 
a osoby byli schopni stanovené postupy použít

14.3. Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu 
a řešení nouzových a havarijních situací

15. Zvyšování kvality sociální služby
15.1. Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, 

zda je způsob poskytování sociální služby v sou-
ladu s defi novaným posláním, cíli a zásadami 
sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob

15.2. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se 
způsobem poskytování sociální služby

15.3. Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskyto-
vané sociální služby také zaměstnance a další 
zainteresované fyzické a právnické osoby

15.4. Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo 
způsob poskytování sociální služby jako podnět 
pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.
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