
 

Nabídka služeb SAS DC Zlín 

Poskytování základního sociálního poradenství (např. v oblasti sociálně-právní, o druhu 

sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení, kontakty na 

jiné služby či organizace…) 

 

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1.  Pracovně výchovné činnosti s dětmi: pomáháme s realizací nácvikových a rozvojových 

činností s dětmi, za aktivní účasti rodičů, zaměřených na rozvoj schopností a dovedností dítěte.  

Pomoc při doučování dětí a jejich přípravě do školy; podporujeme rodiče při zapojování dětí 

do pracovních činností v domácnosti; Pro tyto činnosti můžeme využívat materiální vybavení 

služby pro pracovně výchovnou činnost s dětmi; 

 

2. Pracovně výchovná činnost s dospělými :např. podpora a nácvik rodičovského chování  a 

kompetencí při péči o dítě, nápravě a navázání vztahů s dítětem či rodičem, komunikace 

s dítětem či rodičem, plánování režimu dne, pomoc a podpora v oblasti vedení hospodaření s 

financemi, udržování chodu domácnosti, pomoc při přípravě dětí na vyučovaní, dohled nad 

docházkou dětí, vedení k pravidelné zdravotní péči o děti i sebe a k hygienickým návykům, 

podpora a aktivizace k samostatnému provádění pracovně výchovné činností s dětmi, pomoc a 

podpora při předcházení nežádoucího chování – např. práce se závislostmi, pomoc a podpora 

s osvojením si sociálních dovedností v jednání na úřadech, školách, se zaměstnavatelem a 

dalšími právnickými či fyzickými osobami) 

 

3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

dítěte: podpora při realizaci činností s dětmi za aktivní účasti rodičů zaměřených na rozvoj 

jemné a hrubé motoriky, řečových schopností a myšlení dle potřeb dětí tak, aby rodič postupně 

byl tyto nácviky schopen zvládat samostatně; podpora a pomoc rodičů při předcházení 

nežádoucího chování u dětí; motivace rodičů k činnostem s dětmi, které podporují jejich 

samostatnost, zodpovědnost a slušné chování, pomoc a podpora rodičů při vedení dětí k 

samostatnému a zodpovědnému fungování ve společnosti, vytváření denního režimu dětí. 

Rozvíjení komunikace mezi pečujícími osobami a dítětem, rozvíjení sociálních schopností a 

dovedností dítěte – zásady slušného chování, spolupráce, komunikace. 

 

4. Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí: např.  pomoc 

a podpora rodičům při zvládání (před) školní přípravy s dětmi, podpora a pomoc rodičů při 

přípravě dětí do školy, při řešení obtíží vzniklých ve školní prostředí, motivace rodičů k 

zajištění pravidelné školní docházky dětí; pomoc a podpora při zajištění vhodných podmínek a 

klidného prostředí pro vzdělávání dítěte; poradenství v oblasti vzdělávání dítěte; podpora při 

komunikaci se školou 

 

5. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity: podporujeme 

uvědomění si významu a využívání volnočasových aktivit pro rozvoj dětí; poradenství v oblasti 

možností trávení volného času dětí, rodičů i rodiny včetně pomoci s výběrem a zajištěním 

vhodných aktivit a zprostředkování kontaktu na organizace, které tyto aktivity poskytují; 

podporujeme rodiče k využívání volnočasových aktivit pro děti i rodinu, doprovod na 

volnočasové aktivity) 

 

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: poskytujeme pomoc a 

podporu rodičům při zajištění doprovodů dětí do škol, školských zařízení, k lékaři, na 

zájmové aktivity i zpět, s cílem, aby rodič toto zvládal postupně samostatně, vedené 



rodičů k tomu, aby děti učili k samostatnosti při docházce do školy a na volnočasové 

aktivity, ve výjimečných případech – jako je náhlé onemocnění nebo úraz rodiče – je 

možno doprovodit dítě i bez účasti rodiče) 

  

c) Sociálně terapeutická činnost: vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Podpora sebevědomí 

rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi prostřednictvím nácviku různých 

typů jednání a pohovorů, hledání podpory a osobních zdrojů v rodině a přirozeném okolí 

rodiny při řešení nepříznivé situace, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá 

rozhodnutí, vedení ke společenským hodnotám, budování a upevňování vlastních hranic 

a vlastní hodnoty, podpora v krizových situacích 

 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 

 

1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí: pomoc, podpora a doprovod při vyřizování 

dokladů, sociálních dávek, nového bydlení, zaměstnání, poskytujeme pomoc a podporu při 

vyřizování běžných záležitostí spojených s finančním zabezpečením, zaměstnáním, bydlením, 

výchovou a péčí o dítě a v dalších oblastech dle potřeb rodiny; pomoc zahrnuje vyhledávání a 

poskytování informací, konzultace, pomoci při komunikaci s návaznými odbornými službami 

(telefonické, písemné, osobní, včetně doprovodu)  

 

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob: poskytujeme podporu při navazování,  

udržování a obnovování vztahů a kontaktů s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami; 

pomoc poskytujeme i rodinám, kdy je dítě umístěno v ústavní výchově nebo je v péči jiné 

fyzické osoby či pěstounské péči, poskytujeme podporu a doprovod při setkávání uživatele a 

dítěte; motivujeme a pomáháme rodiči k vytvoření podmínek pro návštěvu dítěte v rodině, 

potažmo návrat dítěte do rodiny; podporujeme uživatele v zapojování se do sociálního a 

kulturního života společnosti. 

Spolupráce při řešení situace s orgánem sociálně právní ochrany dětí – OSPOD  

 

 

 

 

 


