
Jaké činnosti poskytujeme 

 

 Základní stabilizace rodiny: 

- podpora orientace rodiny v řešení nepříznivé sociální situace 

- poskytnutí základního sociálního poradenství 

- poskytnutí odborného poradenství v oblastech sociálního zabezpečení 

- zprostředkování navazujících služeb 

- podpora motivace k přijetí dlouhodobých cílů a plánů 

- zprostředkování materiální pomoci (potravinová pomoc, charitní šatník apod.) 

 Podpora při zajištění identifikačních a jiných osobních dokladů: 

- pomoc při vyplňování žádostí o vydání osobních dokladů 

- doprovody na příslušné úřady zajišťující  vydávání osobních dokladů a následná 

asistence při úředním jednání 

- zprostředkování potřebných informací týkající se identifikačních a osobních 

dokladů (znalost práva a povinností vyplývajících z držení osobních dokladů) 

 Podpora v oblasti vzdělávání, přípravy na zařazení se na trh práce: 

- základní poradenství v oblasti kvalifikačního a rekvalifikačního vzdělávání 

- doprovody při jednání s institucemi zprostředkovávající kvalifikační a 

rekvalifikační vzdělávání, příp. asistence při tomto jednání 

- poradenství v oblasti skloubení vzdělávání a péče o rodinu 

- podpora motivace při vzdělávání a jeho dokončení 

- podpora při získání základních pracovních návyků 

 Podpora zařazení se a udržení se na trhu práce: 

- podpora při orientaci na trhu práce (přehled o zaměstnavatelích, pracovních 

podmínkách, možnostech zaměstnavatele oslovit nebo se přihlásit do výběrového 

řízení) 

- zprostředkování základních informací ze Zákoníku práce 

- zprostředkování základních informací o právech a povinnostech plynoucích 

z registrace na ÚP 

- podpora při hledání pracovního místa (pomoc při vyhledávání pracovních míst na 

internetu, sociálních sítích, nástěnkách ÚP a v dalších zdrojích) 

- pomoc při sepsání životopisu a motivačního dopisu  

- nácvik osobního pohovoru v rámci výběrového řízení 

- doprovod k osobnímu jednání s potenciálním zaměstnavatelem 

- poradenství v oblasti sebeprezentace (úprava zevnějšku, vystupování) 

- podpora a rozvoj kompetencí potřebných k udržení si pracovního místa (pracovní 

režim, skloubení práce s péčí o děti a domácnost, optimální komunikace se 

zaměstnavatelem atd.) 

 podpora hospodaření s finančními prostředky, pomoc při zajištění 

hmotného zabezpečení rodiny: 

- rozvoj finanční gramotnosti jednotlivých členů rodiny 

- pomoc při tvorbě rodinného rozpočtu (znalost nákladů a příjmů) 

- poradenství v oblasti provádění základních finančních operací, příp. nácvik 

(práce s bankomatem, složenky, nastavení trvalého bankovního příkazu atd.) 

- rozvoj schopností potřebných k posouzení vlastní finanční situace 

- zprostředkování odborníků v oblasti dluhové problematiky (příslušné poradny, 

právní pomoc, finanční poradci) 



- pomoc při uplatnění dalších zdrojů finančního zabezpečení ve spolupráci s 

odborníky (výživné, majetkové vypořádání apod.) 

- pomoc při identifikaci vlastních pohledávek a finančních závazků (identifikace 

dluhů, kompletace dokumentů týkající se pohledávek, zprostředkování odborné 

pomoci – právník, exekutor, věřitel, občanské a dluhové poradny) 

- poradenství v oblasti úsporných opatření (možnosti finančních úspor v rodinném 

rozpočtu) 

- zprostředkování informací o důsledcích neřešení dluhové situace 

- pomoc při vyplňování formulářů k zajištění dávek hmotného zabezpečení 

- doprovody na úřady zprostředkující sociální dávky, dávky hmotného zabezpečení, 

příp. asistence při těchto úředních jednáních 

- pomoc při dokládání potřebných dokumentů k vyplácení dávek 

 Pomoc při hledání a udržení optimálního bydlení a podpora při vedení 

chodu domácnosti: 

- pomoc při hledání vhodného bydlení nebo ubytování ve veřejných zdrojích 

- asistence při jednání s pronajímatelem, pomoc při dojednání ubytovacích 

podmínek 

- pomoc při podání žádosti o obecní byt 

- vysvětlení podmínek a závazků vyplývající z nájemní/podnájemní smlouvy 

- poradenství v oblasti dávkového systému týkající se bydlení (příplatek/doplatek 

na bydlení) 

- podpora a rozvoj kompetencí potřebných k vedení chodu domácnosti (základní 

úklid, hygienická pravidla, údržba domácnosti, materiální vybavení k údržbě 

domácnosti, rodinné nákupy, vaření, rozdělení kompetencí mezi jednotlivými 

členy rodiny při údržbě domácnosti) 

 Podpora při zajištění zdravotní péče a prevence proti rizikovému způsobu 

života na zdraví členů rodiny: 

- identifikace povinného zdravotního pojištění a registrace u praktického lékaře, 

příp. pomoc při zajištění ZP a péče praktického lékaře 

- doprovody při návštěvách zdravotnických zařízení a lékařů 

- pomoc při komunikaci se zdravotnickým personálem, objasnění a vysvětlování 

odborných termínů a pokynů lékařů 

- zprostředkování odborné pomoci zdravotnických institucí, včetně péče o duševní 

zdraví 

- zprostředkování služeb a odborníků z oblasti práce s uživateli návykových látek 

- vysvětlování důsledků užívání návykových látek 

 Pomoc při uplatňování práv, osobních zájmů a prevence v oblasti rizikového 

chování a kriminality: 

- zprostředkování odborné pomoci v situaci domácího násilí, zneužívání, týrání 

- zprostředkování psychologické podpory obětem trestné činnosti 

- zprostředkování psychologické podpory pachatelům trestné činnosti 

- podpora a rozvoj kompetencí, které pomáhají rozpoznávat hranice a projevy 

chování, které způsobují omezování osobní svobody, ublížení na zdraví, vydírání, 

zneužívání apod. a zprostředkovat informace, jak se těmto projevům bránit 

- podpora při uvědomování si a vyhodnocování vlastního sociálně patologického 

jednání (nadužívání sociálních sítí, závislost na herních automatech, užívání 

návykových látek atd.) a nabídnutí odborné pomoci  

- poskytnutí informací o různých zdrojích ochrany práv (návazné služby, právní 

pomoc, soudní systém, ombudsman) a předání kontaktů na tyto zdroje 



 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- pomoc při vytváření pozitivních sociálních vazeb v přirozeném prostředí rodiny 

(domov, širší rodina, školní prostředí, volnočasová střediska, pracovní prostředí, 

komunita v obci atd,) 

- podpora při využívání běžných komunikačních společenských kanálů (internet, 

sociální sítě atd.) 

- podpora smysluplného trávení volného času celé rodiny (zprostředkování 

volnočasových aktivit, doprovod do volnočasových zařízení) 

- seznámení s pravidly společenského chování, příp. nácvik těchto pravidel 

- podpora v budování pozitivních/zdravých sociálních kontaktů 

- podpora bezkonfliktního jednání vůči nejbližšímu okolí (rozvoj komunikačních 

kompetencí) 

- poradenství v oblasti sebeprezentace na veřejnosti (osobní hygiena, péče o 

zevnějšek, vystupování) 

 Podpora při vytváření funkčních sociálních vazeb v rámci rodiny: 

- vysvětlování důsledků úředních a soudních postupů a nařízení se situací 

v rodině (stanovení výživného, úprava styku s dítětem, rozvodové řízení, evidence 

pod OSPOD) 

- zprostředkování návazných služeb a odborníků  

- emocionální podpora rodiny 

- podpora při rozpoznávání a předcházení sociálních vazeb vedoucích k rizikovému 

chování dítěte nebo trestné činnosti 

- doprovody k příslušným úřadům (OSPOD, soudy, PČR) a návazným službám, 

příp. asistence při komunikaci s nimi 

- pomoc při zajištění žádostí: návrh na rozvod, úprava výchovných poměrů, 

stanovení výživného, návrh na omezení rodičovské odpovědnosti apod. 

- podpora harmonického soužití všech členů rodiny a ujasnění si rolí v rodině 

s možností spolupráce s dalšími odborníky (rodinné poradny, rodinní 

psychoterapeuti, psychologové, výchovní poradci, školní psychologové, etopedi, 

speciální pedagogové) 

- podpora mezigeneračního soužití 

- podpora preventivních kroků, které pomohou zamezit návratu dysfunkčnosti 

sociálních vazeb v rodině 

 Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí ve vztahu k dětem: 

- pomoc při zajištění plnění povinné školní docházky (pravidelná komunikace a 

spolupráce se školou a navazujícími institucemi – PPP, SVP, SPC) 

- zprostředkování doučování a pomoci při školní přípravě 

- asistence rodičům při školní přípravě a doučování 

- emocionální podpora rodině 

- podpora při zajištění péče o dítě v domácím prostředí s možností spolupráce 

s dalšími odborníky (optimální hygienické podmínky, materiální zázemí dítěte, 

zapojení dítěte do chodu domácnosti, pravidelný denní režim dítěte, péče o malé 

dítě/dítě s výchovnými problémy/dítě s chronickým onemocněním, eliminace 

rizikového chování ve vztahu k dítěti – užívání návykových látek apod.) 

- podpora smysluplného trávení volného času dětí (zprostředkování volnočasových 

aktivit, nakontaktování na volnočasová a rodinná centra, pomoc při skloubení 

volného času s povinnostmi ve škole, podpora zájmu dítěte, zprostředkování 

finanční podpory zájmového kroužku pro dítě v případě sociálně-ekonomicky 

nepříznivé situace rodiny) 



- pomoc při sebeprezentaci dětí doma i na veřejnosti (dodržování osobní hygieny a 

úpravy zevnějšku, slušné vystupování, zachovávání společenských zvyklostí – 

poděkování, pozdravení atd.) 

- podpora rodiny při péči o nemocné dítě (podpora kompetencí v oblasti 

optimálního stravování a přípravy jídla, dodržování léčebných postupů a pokynů 

lékaře, zajištění hygienického prostředí a klidu k léčení a rekonvalescenci, 

zajištění doprovodu k lékařům, asistence při komunikaci se zdravotnickým 

personálem, vysvětlení zdravotních rizik při nedodržování léčebného režimu 

dítěte, seznámení s preventivními kroky vedoucími k zlepšení zdravotního stavu 

dítěte apod.) 

- zprostředkování zdravotnického zařízení nebo odborníka k řešení zdravotního 

stavu dítěte 

- podpora při rozvoji motorických, verbálních a sociálních schopností dítěte bez 

postižení (komunikační dovednosti, sociální dovednosti, rozvoj dětské hry, 

podpora kladného sebepojetí, podpora při řešení problémového chování dítěte ve 

spolupráci s odborníky) 

 


