Nepokryté potřeby
Senioři
Celodenní péče pro osoby s demencí či Alzheimerovou chorobou a seniory s vysokou
1.
mírou závislostí na péči (3. a 4. stupněm závislosti)
2. Odpočinek pro pečující osoby
3. Setrvání a péče v domácím prostředí

4. Péče o osobu, které se zhoršil zdravotní stav, a není dostupná vhodná sociální služba
5. Odborná rada, pomoc
Osoby se zdravotním postižením
Podpora při sociálním začleňování osob s duševním onemocněním a potřeba
1.
dostupného bydlení pro tyto osoby
2. Zajištění celodenní péče pro osoby s duševním postižením, a to bez ohledu na věk
3. Zajištění celodenní péče pro osoby s mentálním postižením, a to bez ohledu na věk
Potřeba sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního uplatnění a sociálních kontaktů
(vyjma osob s duševním onemocněním)
5. Odpočinek pro pečující osoby
Potřeby klientů v pobytových zařízeních, začlenění do běžné společnosti v souvislosti s
6.
transformací
7. Zajištění bezprostřední péče po ukončení hospitalizace
Zajištění celodenní péče pro osoby se zdravotním postižením, a to bez ohledu na věk
8.
(vyjma osob s duševním a mentálním onemocněním)
9. Odborná rada a podpora rodičovských kompetencí při péči o dítě do 7 let
10. Potřeba řešení akutní krize
Rodiny s dětmi
1. Podpora rodinám s dětmi při řešení výchovných a duševních problémů
2. Podpora rodinám s dětmi v konfliktních nebo krizových situacích
3. Prevence sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže od 6 do 26 let
4. Potřeba přechodného bydlení pro rodiče s dětmi
5. Potřeba péče pro rodinu s dětmi v nepříznivé sociální situaci
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Zajištění podmínek pro osobní hygienu, praní prádla, zajištění ošacení, stravy a
1.
dočasného bydlení

4.

2. Podpora při získání soběstačnosti spojená se získáváním sociálních a pracovních návyků
3.
4.
5.
6.
7.

Odborná rada, pomoc osobám ohrožených závislostmi
Odborná rada, pomoc (především dluhová problematika)
Odborná rada a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
Přenocování
Pomoc při osamostatňování osobám do 26 let
Bydlení a péče pro osoby se závislostmi (návykové látky vč. alkoholu), omezeným

8. příjmem/bez příjmu, bez rodinného zázemí, se špatným zdravotním stavem (např.
psychiatrická diagnóza, tělesný handicap)

SO ORP

SO ORP

SO ORP

SO ORP

SO ORP

Bystřice p./H.

Holešov

Kroměříž

Luhačovice

Otrokovice

územní správní celky
SO ORP
SO ORP
SO ORP
Rožnov p./R.

Uher.Hradiště

Uher.Brod

SO ORP

SO ORP

SO ORP

SO ORP

SO ORP

Val. Klobouky

Val. Meziříčí

Vizovice

Vsetín

Zlín

