
Kam se obrátit v tíživé sociální situaci
SOCIÁLNÍ ODBOR OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP  - Černošice)
Sociální pracovníci a kurátor poskytují sociální poradenství, vykonávají terénní
sociální  práci  a  doprovází  klienty  při  jednáních  na  úřadech,  mají  přehled  
o  sociálních  službách  na  daném  území,  můžete  se  na  ně  obrátit  např.  při
zprostředkování  sociálních  a  návazných  služeb,  potřebě  pomoci  s  vyřízením
dávek či odvoláním.
Pracovníci  sociálně  právní  ochrany  dětí se  zaměřují  především na ochranu
práv  dětí,  jejich  příznivý  vývoj  a  řádnou  výchovu.  Činnost  zahrnuje  také
ochranu oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich jmění a v neposlední
řadě směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny.

POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD (POU - Jesenice, Jílové u Prahy, Mníšek pod Brdy,
Hostivice, Roztoky)
Každá  obec  s  POU  má  svého  sociálního  pracovníka.  Obdobně  jako  sociální
pracovníci ORP  poskytují sociální poradenství a terénní sociální práci, ale se
zaměřují na osoby v hmotné nouzi nebo hmotnou nouzí ohrožené.

ÚŘAD PRÁCE pomáhá  při  hledání  zaměstnání,  řeší  většinu  sociálních  dávek
(hmotná  nouze,  státní  sociální  podpora,  dávky  pro  osoby  se  zdravotním
postižením  a  podpora  v  nezaměstnanosti).  Sociální  pracovníci  ÚP  realizují
sociální šetření při posuzování nároku o dávky a poskytují sociální poradenství.

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY poskytují  pomoc a  podporu  osobám v nepříznivé  sociální
situaci  za  účelem  sociálního  začlenění  a  předcházení  sociálnímu  vyloučení.
Sociální  služba  může  být  terénní,  ambulantní  nebo  pobytová,  některé  jsou
poskytovány  zdarma,  jiné  za  úhradu.  Všechny  sociální  služby  musí  být
registrovány a řídí se zákonem o sociálních službách. S výběrem vhodné sociální
služby Vám může pomoci Adresář sociálních a návazných služeb ORP Černošice,
který  je  dostupný  v  tištěné  formě  na  každém  obecním  úřadě  nebo  na
www.mestocernosice.cz, případně se můžete obrátit na sociálního pracovníka
ORP.
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OKRESNÍ  SPRÁVA  SOCIÁLNÍHO  ZABEZPEČENÍ vyřizuje  dávky  důchodového
pojištění  (invalidní,  starobní,  sirotčí  a  vdovské/vdovecké  důchody)
a  nemocenského pojištění  (nemocenské,  ošetřovné,  dlouhodobé  ošetřovné,
peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství  
a mateřství).

ZDRAVOTNÍ PÉČE
V případně akutní potřeby je lékař povinen Vás ošetřit a to i bez předložení
průkazu zdravotního pojištění nebo dokladu totožnosti. Mimo ordinační hodiny
Vašeho lékaře se obracejte na lékařskou pohotovost, nemocnice nebo volejte
záchrannou službu.
Domácí  zdravotní  péče  a  pobyt  na  oddělení  následné  péče  (dříve  LDN)
předepisuje lékař na základě posouzení zdravotního stavu. Domácí zdravotní
péče je hrazena ze zdravotního pojištění, je prováděna zdravotními sestrami  
v  domácím  prostředí  pacienta.  Oddělení  následné  péče  je  specializované
pracoviště nemocnice pro pacienty, jejichž stav již není akutní, ale není možné
propuštění do domácí péče.
Hospic  je  určen  osobám  v  konečném  stádiu  života,  jedná  se  o  komplexní
podporu pacienta i jeho blízkých v oblasti zdravotní, sociální i duchovní péče;
může být poskytován v  domácím prostředí i v lůžkovém zařízení.

OKRESNÍ  SOUD rozhoduje  v  trestních  a  občanskoprávních  řízeních,  např.
o omezení svéprávnosti a určení opatrovnictví, výživném na nezaopatřené dítě,
svěření dítěte do péče, rozhoduje o podmínečném propuštění apod. 

PROBAČNÍ  A  MEDIAČNÍ  SLUŽBA  nabízí  možnost  jednání  mezi  pachatelem
 a obětí o urovnání následků trestného činu a zajišťuje kontrolu výkonu trestů
kromě trestu odnětí svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání.

Pro více informací  se obraťte na oddělení  sociální  pomoci MěÚ Černošice,
tel.:  221 982 249, email:  socialni@mestocernosice.cz.  Další  informace také
naleznete na mestocernosice.cz v sekci Adresář sociálních služeb.
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