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Přehled témat řešených terénní službou 

Základní stabilizace 

Základní sociální poradenství: 

- možnosti řešit nepříznivou sociální situaci ve svém přirozeném prostředí 

- možnosti poradit se/požádat o radu ve svém přirozeném prostředí 

Materiální pomoc: 

- možnost materiální pomoci 

Pravidelná výměna pomůcek potřebných pro nezávadnou aplikaci drog a detekci infekčních chorob: 

- možnost pravidelné výměny pomůcek sloužících pro aplikaci drog 

- možnost využití pomůcek pro detekci infekčních chorob 

Základní doklady 

Identifikační doklady: 

- zajištění /vlastnictví platného občanského průkazu 

- zajištění /vlastnictví platného cestovního dokladu 

- zajištění /vlastnictví rodného listu 

- zajištění /vlastnictví povolení k pobytu 

Ostatní osobní doklady: 

- zajištění/vlastnictví průkazu zdravotní pojišťovny 

Hmotné zabezpečení 

Hospodaření s finančními prostředky: 

- potřeba orientovat se ve finanční oblasti 

- bezpečné hospodaření s finančními prostředky 

- uplatnění dalších zdrojů finančního zabezpečení 

Řešení dluhové problematiky: 

- identifikace svých dluhů a závazků z nich plynoucích 

Využití sociálních dávek: 

- požádání o nárokové a nenárokové dávky (dávky státní sociální podpory, pomoc v hmotné nouzi, 

dávky pro OZP atd.) 

Uplatnění práva na hmotné zabezpečení (důchody): 

- požádání o starobní důchod, invalidní důchod, sirotčí důchod, vdovský důchod 

Pracovní uplatnění 

Zařazení se a udržení se na trhu práce: 

- nalezení pracovního uplatnění 

- získání pracovního uplatnění 
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Bydlení, vedení domácnosti 

Hledání bydlení, nebo ubytování: 

- vyhledávání vhodného bydlení 

- kontaktování vlastníka bytu / nemovitosti a sjednání si podmínek 

- plnění finančních závazků spojených s bydlením 

Udržení bydlení: 

- orientace v nájemní/podnájemní smlouvě a plnění požadavků z ní vyplývajících 

- udržování domácnosti v pořádku a s odpovídajícím materiálním vybavením 

Předcházení rizikovému chování spojenému s bydlením a jeho řešení: 

- řešení domácího násilí 

Posilování rodičovských kompetencí 

Vedení dítěte v plnění školních povinností: 

- docházka do školy 

- příprava do školy 

- kontakt se školou 

Péče o zdravotní stav dítěte a předcházení rizikům zhoršení zdravotního stavu: 

- zvládání běžných nemocí 

- zvládání drobných poranění 

- prevence zdravotních rizik 

- řešení zdravotního handicapu 

Zajištění materiálních, hygienických a stravovacích podmínek pro život dítěte: 

- zajištění hygieny 

- zajištění stravy 

- zajištění materiálního a technického zázemí 

Zajištění pravidelného režimu dne dítěte, včetně trávení volného času: 

- zajištění pravidelného rytmu dne (vstávání, strava, ukládání k spánku) 

- péče o trávení volného času 

Kontakt se společenským prostředím 

Vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou: 

- styk s rodinou 

Vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky: 

- styk s vrstevníky 

Osobnostní kompetence mládeže a mladých dospělých 

Příprava na zaměstnání: 

- schopnost obstát v plnění školních povinností – z pozice žáka/ studenta 

- orientace ve volbě profesní přípravy 

Zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním: 

- porozumění vývojovým změnám 

- porozumění nárokům společnosti na dospívajícího 



Předcházení rizikovému chování a jeho řešení 

Rozpoznání rizikového chování směřovaného na osobu a jeho řešení: 

- rozpoznání sociálně patologických jevů směřovaných na osobu 

Znalost důsledků rizikového chování: 

- znalost důsledků konání nežádoucích protispolečenských jevů 

Zdraví a bezpečí 

Základní zdravotní péče: 

- možnost čerpat zdravotní péči 

- udržování zdravotního stavu a předcházení rizikům spojeným se zdravotním stavem 

Prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života: 

- znalost důsledků užívání návykových látek včetně alkoholu a dalších závislostí 

- znalost důsledků rizikového způsobu života pro zdraví 

Řešení infekčních onemocnění: 

- znalost prevence a řešení infekčních onemocnění 

Motivace k léčbě 

Motivace zahájit léčbu: 

- individuální práce 

- možnost využít asistence 

Prevence relapsu: 

- individuální práce 

 
 
Zdroj: https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Uploads/6633-7-69_Regionalni+karta+sluzeb_Terenni+programy_JMK_2016pdf.aspx 
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