
 

 

Veřejný závazek 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Poskytovatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) 

Identifikátor služby: 2467904  

Název zařízení: Středisko terénních služeb (STS) 

Adresa pracoviště: Čs, armády 5, Příbram IV, 261 01   

Posláním SAS je cílená individuální pomoc a podpora rodinám s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z 

důvodu dlouhodobě krizové sociální situace. Podpora těchto rodin směřuje k motivaci, aktivizaci vlastních 

zdrojů a posilování kompetencí potřebných k překonání náročné životní situace a snižování závislosti na 

vnější pomoci.  

Cíle SAS: 

1) Zajistit pomoc a podporu cílové skupině osob za účelem sociálního začleňování způsobem 

vycházejícím z potřeb cílové skupiny vyjádřených klíčovými dokumenty pro oblast rozvoje 

strategického plánování nebo komunitního plánování sociálních služeb.     

2) Připravovat klienty na samostatný život a snižovat jejich závislost na sociálních službách, dávkách, 

podporovat a provázet rodiny v rámci systému prostupného bydlení. 

3) Individualizovat službu a napomáhat rodinám ve využívání veškerých dostupných zdrojů 

provázáním spolupráce s dalšími službami, institucemi. 

  

Prostředky realizace jednotlivých cílů: 

Ad 1) Realizovat aktivity/projekty vycházejících ze strategických dokumentů pro oblast sociálních služeb, 

zaměřené především na posilování rodičovských kompetencí, rozvíjení schopností a dovedností dětí i 

rodičů. Pomáhat a zprostředkovávat podporu zejména v oblasti bydlení, práce, vzdělávání, zdravotních 

služeb, sociálně právní ochrany a řešení dluhové situace s cílem zachování a posílení rodiny, zejména 

podporou funkčních kompetencí rodičů a předcházení (hlubšímu) sociálnímu vyloučení.  

Ad 2) Konkrétní pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb, poskytuje se na základě 

zpracovaného individuálního plánu péče především v těchto oblastech: 

• Péče o rodinu a domácnost, podpora rodičovských kompetencí; 
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• Podpora při vytváření podmínek pro výchovu, vzdělávání a smysluplné trávení volného času dětí, 

podpora při řešení výchovných a vzdělávacích obtíží dětí (komunikace se školou včetně pomoci při 

zajištění doučování);  

• Pomoc při hledání bydlení či udržení si stávajícího bydlení; 

• Hospodaření s rodinným rozpočtem a řešení zadluženosti; 

• Nalezení pracovního uplatnění a obnovení pracovních návyků, motivace klientů vzdělávat se a 

využívat možností rekvalifikace; 

• Vedení klientů ke spolupráci s institucemi, které poskytují další a návazné služby; 

• Pomoc při obnově nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím, rodinou. 

• V případě odebrání dítěte z rodiny napomáhat rodině s podporou návratu dítěte zpět, pokud existuje 

předpoklad, že potenciál rodiny lze rozvíjet tak, aby potřeby dítěte zde byly řádně naplňovány. 

 

Ad 3) Využívat metod case managementu, formou případových konferencí spolupracovat a zapojovat 

klienty do součinnosti s dalšími odborníky, službami, institucemi, kteří jim mohou v dané situaci pomoci; 

Minimálním cílovým stavem je zastavit zhoršování sociální situace rodiny. 

Zásady služby: 

• Řešení problémů na základní úrovni – jakýkoliv problém je řešen nejbližším subjektem na daném 

místě a na nejnižší úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze; 

• Týmová spolupráce – kvalita poskytované služby závisí nejen na pracovním výkonu jednotlivých 

pracovníků, ale významně se odvíjí od vzájemné souhry všech pracovníků. Důraz je kladen na 

vzájemný dialog a vzájemnou podporu; 

• Zaměření na celek – na situaci klienta se pohlíží v souvislostech, nikoli jen na dílčí aspekty. Služby 

jsou vždy plánovány a prováděny s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých klientů, 

jejich rodinnou situaci, zájmy a vztahové sítě atd.; 

• Provázanost s jinými sociálními službami a dalšími institucemi v regionu napříč obory. Pracovníci 

SAS poskytují informace či zprostředkovávají kontakty na další návazné služby dostupné v jiných 

zařízeních s ohledem na potřeby klientů.  

 

V souladu s registrací sociální služby se zaměřujeme na tyto cílové skupiny: 

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy;  

• rodiny s dítětem/dětmi;  

Věková kategorie: bez omezení 

 

Krizovou sociální situací, jejíž dopady negativně ovlivňují vývoj dítěte, se rozumí zejména tyto životní situace 

rodiny (nebo jejich kombinace):  

• rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením; 

• rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě; 

• rodiny s dětmi, kde je vývoj dětí nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách; 

• rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze); 

• rodiny s dětmi ohrožené trestnou činností; 
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• rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí; 

• rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení ; 

• rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce; 

• rodiny, jejichž členům byl na základě rozhodnutí soudu stanoven dohled; 

• rodiny ohrožené domácím násilím. 

 

Forma poskytování:  

• Ambulantní na adrese Čs, armády 5, Příbram IV, 261 01  

• Terénní – v přirozeném prostředí klienta, v domácnostech, příp. dalších místech dle domluvy 

s klientem.   

 

Obsah služby: 

Služba se poskytuje rodinám s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 

krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika 

ohrožení jejich vývoje. Služba obsahuje základní činnosti stanovené § 63 zákona č. 108/2006 Sb. a § 30 

vyhlášky č. 505/2006 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů. 

 

Platnost věcného obsahu Popisu realizace služby od 2.8.2022 

Aktualizace byla provedena v souvislosti s novým logem organizace a jednotnou vizuální identitou 

dokumentů 

V Příbrami 5.10.2022                              

Zpracovala: Bc. Jana Klímová, metodik  

 


