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Tento projekt je financován ze zdrojÛ
Evropské unie, z rozpoãtu âeské republiky
a rozpoãtu mûsta Ústí nad Labem.

Dvacet nov˘ch informaãních kioskÛ s veﬁejn˘m pﬁístupem
k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o sluÏbách,
které mohou pomoci vyﬁe‰it Va‰i sloÏitou Ïivotní situaci
za podpory odborníkÛ a specialistÛ ze sociálních sluÏeb.

Co najdete v informaãním systému?

Komplexní nabídku celé sociální a komunitní sítû, která v Ústí nad
Labem poskytuje sluÏby obãanÛm ve znev˘hodnûn˘ch Ïivotních
situacích. Najdete zde v‰echny sluÏby, které jsou poskytovány podle
Zákona o sociálních sluÏbách a které mohou pomoci Vám ãi Va‰im
blízk˘m.
Informace jsou rozdûleny:
• podle cílové skupiny obãanÛ ve znev˘hodnûné Ïivotní situaci
• podle potﬁeb, které potﬁebujete ﬁe‰it

Jak se do informaãního systému
dostanete?

Informace jsou poskytovány na internetu. KaÏd˘ z Vás, kdo má pﬁipojení ãi pﬁístup k internetu, si na adrese www.socialni-sluzby-usti.cz
najde informaãní systém.
MÛÏete vyuÏít i dvacet informaãních kioskÛ mûsta Ústí nad Labem,
které jsou rozmístûny po celém mûstû a kde získáte informace bezplatnû.

Jak dále postupovat?

Vyhledávejte informace podle cílové skupiny, ke které patﬁíte. Cílov˘ch skupin je osm.
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Pod kaÏdou cílovou skupinou pak mÛÏete vyhledat sociální sluÏbu
dle své potﬁeby:

Poskytování informací

Poskytneme Vám potﬁebné informace a radu, která pﬁispûje k ﬁe‰ení
Va‰í nepﬁíznivé sociální situace.

Hospodaﬁení s finanãními
prostﬁedky

Poradíme Vám, jak hospodaﬁit s finanãními prostﬁedky, poskytneme
informace o moÏnostech a druzích pÛjãek, podpor a sociálních dávek.

Aktivní náplÀ volného ãasu Poskytneme vhodné aktivity pro Vá‰ voln˘ ãas nebo ãas Va‰ich dûtí,
rodiãÛ, prarodiãÛ. PomÛÏeme Vám najít kontakt ve spoleãnosti s jin˘mi lidmi, rozvinout Va‰e záliby a aktivity.

Péãe o osobu

Poskytneme Vám pomoc pﬁi zvládání bûÏn˘ch úkonÛ péãe o vlastní nebo blízkou osobu, pomoc pﬁi hygienû a jin˘ch kaÏdodenních
situacích.

Pomoc v domácnosti

Poskytneme Vám pomoc pﬁi ãásteãném nebo kompletním zaji‰tûní
chodu domácnosti.

Bydlení a ubytování

Poskytneme nebo Vám pomÛÏeme sehnat bydlení a ubytování v pﬁirozeném ãi chránûném prostﬁedí.

Stravování

Poskytneme Vám stravu nebo Vám pﬁi zaji‰tûní stravy pomÛÏeme.

Vzdûlávání a rekvalifikace

Poskytneme Vám programy na zvy‰ování kvalifikace, rekvalifikace
Va‰í profese ãi programy v oblasti celoÏivotního vzdûlávání.

Zamûstnání s podporou
a pomocí

Poskytneme Vám zamûstnání s podporou a pomocí v chránûn˘ch dílnách, socioterapeutick˘ch dílnách, podporovaném zamûstnávání aj.

Zamûstnání

PomÛÏeme Vám nalézt vhodné zamûstnání.

Doprovázení, pﬁedãítání,
tlumoãení, orientace
v prostﬁedí

Poskytneme Vám ambulantní a terénní sluÏby v oblasti prÛvodcovství, pﬁedãitatelství a znakové ﬁeãi.

Psychická podpora

Poskytneme Vám psychickou podporu.

¤e‰ení vztahÛ a konfliktÛ

Poskytneme Vám pomoc pﬁi ﬁe‰ení problematick˘ch vztahÛ s lidmi
a pﬁi ﬁe‰ení konfliktÛ, které Vás trápí.

Bezpeãí pﬁed násilím

Poskytneme Vám pomoc pﬁi zaji‰tûní bezpeãí Va‰eho i blízk˘ch
osob.

Jiná potﬁeba

Máte jinou potﬁebu?

Zkusme si ilustrovat postup na pﬁíkladu:
Máme starou paní, která se jiÏ nemÛÏe o sebe cel˘ den postarat.
1
• V informaãním systému na adrese www.socialni-sluzby-usti.cz nebo v informaãním
kiosku si najdete cílovou skupinu seniorÛ1.
• Kliknûte na tuto ikonu. Dále vyberte z nabídky potﬁeb, napﬁíklad zajistûní stravy2 nebo
2
péãe o osobu3. Kliknûte na ikonu Vámi vybrané potﬁeby a rozbalí se Vám nabídka
sluÏeb, které Vám pomohou danou potﬁebu vyﬁe‰it.
• MÛÏete si vybrat z nabídky péãe, kterou daná sluÏba poskytuje, mÛÏete vyuÏít webové
3
stránky daného zaﬁízení, pﬁípadnû se emailem spojit s kontaktní osobu, která je v informaãním systému uvedena.
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Poboãka SVKUL, Plynárenská 326/49
Mûsto Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
ÚP UZSVM, Mírové námûstí 2520/7
ÚMO ÚL – mûsto, Velká Hradební 8A
Kulturní stﬁedisko, Velká Hradební 33
Prodejna DP, Masarykova 5409
Poliklinika, Masarykova 2000/92
SdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch, ·tefánikova 25
budova „SPA White Light I“, DráÏìanská 106
ÚMO ÚL– Ne‰tûmice, U Radnice 229
Prodejna „Sazka“, Pe‰kova 543
Mûstská policie, Hrbovická 60
Z· SNP, SNP 2304/6
ÚMO ÚL – Severní Terasa, StavbaﬁÛ 2823/2
Masarykova nemocnice, Sociální péãe 3316/12A
Parkovi‰tû Dobûtice, StavbaﬁÛ 2823/2
TV Lyra, Rubensova 1389
UMO ÚL – Stﬁekov, Národního odboje 794/15
Elektra Petrá‰, Novosedlické námûstí 2/1239
Budova spol. Dozimont, Hlavní 200

Centrum komunitní práce
Ústí nad Labem
Konûvova 18
400 01 Ústí nad Labem

Magistrát mûsta Ústí nad Labem
Odbor péãe o obãany
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

tel./fax: 475 201 096
tel.: 475 205 115
info@ckpul.cz
www.ckpul.cz

tel.: 472 211 883
fax: 475 211 281
helena.herbstova@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Dal‰í informace naleznete na stránkách:
www.komunitniplanovani.com
www.komunitni-plan-usti.cz

