III.

Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti
sociálních služeb – I. aktualizace
Vláda na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila dne 12. 3. 2020
pro území České republiky nouzový stav, a to na dobu 30 dnů. Nouzový stav pak byl se souhlasem Poslanecké
sněmovny prodloužen do 30. dubna 2020 a poté, opět na základě souhlasu Poslanecké sněmovny, byl usnesením
vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 prodloužen až do 17. května 2020. V souvislosti s předpokládaným příznivým
vývojem epidemiologické situace navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovat postupné kroky k obnovení
fungování sociálních služeb.
Pondělí 27. dubna
1. Otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) a sociálně aktivizačních služeb (dále jen
„SAS“) pro rodiny s dětmi v terénní formě v bezkontaktní podobě.1
Pondělí 11. května
1. Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi v terénní a ambulantní formě za podmínek dodržování všech
preventivních opatření.
2. Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři, pokud to
vyžaduje individualizovaná potřeba klienta za podmínek dodržování všech preventivních opatření,
Pondělí 25. května
1. Otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen,
sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě
osob starších 50 let
2. Možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
Pondělí 8. června
1. Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování
sociálních služeb.
Pondělí 22. června
1. Otevření týdenních stacionářů, denních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen,
sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny
v omezeném režimu za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
Nadále platí u všech opatření, že klienti a zaměstnanci používají náležitou ochranu nosu a úst (rouška) a bude
dostupná virucidní desinfekce k použití ve všech zařízeních a dále budou dodržována veškerá preventivní opatření.
Parametry rozvolnění budou průběžně zveřejňovány na webu MPSV. Plán byl vypracován a schválen v rámci
vnitřních procesů MPSV2 a byl projednán s dalším partnery a taktéž pracovní skupinou na Ministerstvu zdravotnictví
MZ-Karanténa. Plnění tohoto plánu bude průběžně (každý týden) předkládáno k projednání Ústřednímu krizovému
štábu. Navrhovaný plán bude průběžně aktualizován a pozměňován dle vývoje epidemiologické situace v ČR.

Bezkontaktní podoba terénní formy těchto sociálních služeb je poskytována v případě poskytování vybraných základních činností zajišťujících
potřeby klienta bez přímého vzájemného kontaktu pracovníků poskytovatele a klienta. Jedná se především o případy, kdy jsou pro zajištění těchto
potřeb klientů využívány elektronické (email, videokonferenční hovory, sociální sítě apod.), telefonické, distanční (zásilková služba, donášková služba,
pošta, apod.), nebo jiné analogické služby.
2 Vypracoval: Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb, Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce.
Schválila: Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí, Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně pro řízení sekce
podpory seniorů.
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