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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

ID: 3043143 

 

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, v ulici Janovská 122, Litvínov 

– Janov, je terénní anebo ambulantní formou, podpořit rodiny s dítětem nebo více dětmi, které 

se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí (špatné 

bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další 

pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se 

rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny. 

Souhrn činností sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytován jak v domácím 

prostředí uživatele, tak v zařízení služby, nebo jinde v terénu formou doprovázení.  

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Cílem služby je zabránit zhoršování nepříznivé životní situace rodiny.   

Hlavním cílem je pak dosáhnout zvýšení životní úrovně rodiny, díky zlepšení sociálních 

dovedností jejich jednotlivých členů se záměrem dosáhnout toho, aby rodina byla samostatně 

schopná zvládat problémy každodenního života a zajistit tak svým dětem v rámci svých 

možností odpovídající prostředí k jejich všestrannému vývoji.  

Služba spolupracuje s Odborem sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Litvínov a 

Magistrátem města Most, kde působí jako prevence odebírání dětí z rodin. Služba má pověření 

výkonu SPOD.  

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Zásady poskytování sociální služby vychází z § 2 zákona 108/2006 Sb. O sociálních 

službách. Poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi probíhá v souladu s 
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Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem sociálního pracovníka ČR, 

Mezinárodním etickým kodexem sociální práce a Kodexem Charity ČR.  

Zásady při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi: 

 Dodržování práv uživatele - respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí 

uživatelů, případně anonymity uživatel, zachování jeho lidské důstojnosti.  

 Přirozenost prostředí - práce s klienty probíhá především v jejich přirozeném 

prostředí.  

 Návaznost služeb - navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a 

pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a 

potřeb.  

 Dobrovolnost - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel 

spolupracuje dobrovolně.  

 Respekt k nárokům a přáním uživatele, dbát na jeho individuální potřeby a 

požadavky.   

 Nezávislost na službě - služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel 

nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.  

 Diskrétnost – chránit právo uživatele na soukromí a dbát na důvěrnost sdělení. 

Bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. 

Uživatel je s poskytnutím těchto informací vždy seznámen.  

 Týmová spolupráce a jednotný přístup všech pracovníků poskytovatele ke všem 

uživatelům služby.  

 Hospodárnost a efektivní využívání finančních a materiálních prostředků 

určených pro realizaci služby. 
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CÍLOVÁ SKUPINA, KTERÉ JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám pečujícím 

alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů 

dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a 

kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí).  Služba může být poskytnuta také 

těhotným ženám a to v oblasti přípravy na příchod dítěte. 

 

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány formou:  

 terénní – návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí uživatele (doma), 

případně doprovod uživatele na jednání se třetí stranou  

 ambulantní – návštěvou uživatele v sídle SAS, Janovská 122, Janov  

Službu poskytujeme každý pracovní den v čase 7:30 – 16:00 (pondělí-čtvrtek) a 7:00 – 15:30 

(pátek).  

ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí konkrétně tyto činnosti:  

A.  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 Pracovně výchovná činnost s dětmi  

 Pracovně výchovná činnost s dospělými  

 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností dítěte  

 Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí  

 Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity  

B. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 zprostředkování kontaktu na návazné služby a odbornou pomoc   
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 doprovody na jednání, na úřady a instituce  

 doprovod dětí (pouze v odůvodněných případech)  

 podpora účasti na kulturních a jiných zájmových akcích  

C. Sociálně terapeutické činnosti 

 podpora při udržování, prohlubování či narovnávání vztahů s rodinnými 

příslušníky  

 podpora a nácvik rodičovského chování  

 podpora při vytváření podmínek pro úspěšný návrat ze zařízení ústavního typu, a 

to jak rodičů, tak dětí 

 krizová intervence  

D. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 poskytování základního sociálního poradenství 

 podpora při řešení nepříznivé bytové situace  

 podpora při hledání zaměstnání a pracovní poradenství 

 jednání s 3. stranou v zájmu rodiny  

 asistence při jednání s veřejnou správou 

KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 V sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi jsou 3 pracovníci v sociálních 

službách a 1 sociální pracovník, všichni na 1,0 úvazku.  

 Ambulantní forma: okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem: 1/1 pracovník; okamžitá 

kapacita při práci se skupinou je 6/1 pracovník. 

 Terénní forma: okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem: 3/3 pracovníci; okamžitá 

kapacita při práci se skupinou je 18/3 pracovníci.   

 Dlouhodobě má služba kapacitu 10-15 rodin na jednoho pracovníka služby při 1,0 

úvazku.  
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