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OMEZENÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE SMLOUVY A REŽIMU INDIVIDUÁLNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ  

Toto vládní usnesení neznamená v žádném případě plošné uzavření jakékoli sociální služby. 

Naopak dává možnost větší flexibility reakce na potřeby uživatelů tak, aby se klient nedostal 

do ohrožení života a zdraví. Zároveň dává možnost poskytovateli na základě svého 

nedostatečného personálního zajištění omezit svoji nabídku tak, aby saturoval klientovi 

základní potřeby, samozřejmě za podmínky, že nedojde k ohrožení jeho života a zdraví.                                                                                                                                                                           

Zároveň toto usnesení ale dává možnost poskytovateli poskytnout základní činnosti (dle § 35 ZSS), které 

běžně nespadají pod registrovaný druh služby, a to i osobě, která nespadá do jeho cílové skupiny.                                                                                                                                                                                     

Veškeré tyto aktivity jsou částečné v zaznamenané dokumentaci klienta. Nemusí se jednat o "dlouhá 

slohová cvičení. Nemusí být reflektovány ve smlouvě se všemi náležitostmi dle ZSS a ani v plánu klienta. 

K omezení poskytování sociální služby a k zastavení individuálního plánování přistoupí poskytovatel v 

případě nedostatečného personálního zajištění. Přesto i v tomto omezení je nutné udržovat individuální 

přístup a plánování udržovat na bazální úrovni a tím minimalizovat to, aby se poskytování sociálních 

služeb stalo masovou obslužnou činností. A právě v situaci, kdy je riziko střídání personálu, příchod dalších 

"mimořádných" pracovníků, riziko sociální izolace, tak je zcela nezbytné člověka znát a chápat jeho reakce, 

ale i důvody strachu, obav v kontextu toho, co jsme o klientovi věděli před přijetím do služby a jak jsme ho 

poznali v průběhu poskytování sociální služby. Do sociálních služeb jsou přijímání lidé, protože jsou 

zranitelní, křehcí, neumí si pomoci sami a situaci, v které se nacházejí, potřebují pomoc a podporu další 

osoby. Je proto s respektem a individualitou jejich osoby k nim takto přistupovat a individuální přístup, i 

když v současné době, přizpůsobený aktuální podmínkám náročné situace nouzového stavu, může právě 

přispět k tomu, že klienti a následně i zaměstnanci služeb budou situaci moci zvládnout lépe.    

V shrnutí, cílem těchto opatření je:                                                                                                                                          

- minimalizuje zdravotní a sociální rizika uživatelů služeb v souvislosti s probíhající epidemií,                                                                                                                                                                         

- zabezpečí základní stabilizaci uživatelů služeb, jejich bezpečí a saturaci základních životních 

potřeb                                                                                                                                                                        

- podpoří uživatele služeb v informovanosti, pochopení a respektování nařízených proti 

epidemiologických opatření,                                                                                                                                                                 

- podpoří preventivní působení na ohrožené cílové skupiny i mimo uživatele služeb 

poskytovatele                                                                                                                                                                             

- umožňuje poskytovatelům služeb provádět úkony nad rámec běžných činností v rozsahu 

základních činností konkrétního druhu sociální služby dle zákona a s tím spjaté i fakultativní 

činnosti (zabezpečení potravin a donáška stravování, pomoc při zajištění dalších základních 

životních potřeb),                                                                                                                                              

- umožňuje pomoc při zajištění základních životních potřeb i osobám mimo registrovanou 

cílovou skupinu poskytovatele (zabezpečení potravin a donáška stravování, pomoc při zajištění 

dalších základních životních potřeb)                                                                                                                                                                

- umožňuje poskytovatelům služeb mimořádně využívat jiných forem (než registrovanou) 

poskytování služeb a poskytovat bez problémů i distanční formou,                                                                                                                  

- zajišťuje bezpečnost pracovníků a pracovnic sociálních služeb při výkonu jejich povolání. 
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