
 

 

 

 

Metodický postup:  
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

 

Prokopa Diviše 1605/5 
400 01 Ústí nad Labem 

 
Člověk v tísni, o. p. s. 

 

 

 

 

 



 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi | Prokopa Diviše 1605/5 | 400 01 Ústí nad Labem | Česká republika 

Člověk v tísni, o. p. s.    www.clovekvtisni.cz 

V rámci této služby je kladen důraz na začlenění do běžného prostředí, na vytvoření životních pod-

mínek, které jsou srovnatelné s životními podmínkami lidí bez zdravotního nebo sociálního znevý-

hodnění. Sociální služba musí umožnit žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 

Sociální služba je definována zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle § 65 Sociálně akti-

vizační služby pro rodiny s dětmi. Základní činnosti jsou definovány vyhláškou 505/2006 Sb., podle  

§ 30 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

Základní činnosti při poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, ambulantní služby poskytované rodině 

s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace. 

Jeho rodiče nedokáží sami bez pomoci tuto krizi překonat, což způsobuje další rizika ohrožení vývoje 

dítěte.  

2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:  

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

c) sociálně terapeutické činnosti  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

 

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

1. pracovně výchovná činnost s dětmi  

̶ zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti (přiměřeně jejich věku a s ohledem 

na možnosti rodiny) 

̶ podpora dítěte k plnění povinností do školy (zkontrolovat žákovskou knížku/notýsek, připravit po-

můcky, péče o pomůcky), příprava na vstup do vzdělávací instituce (jak bude probíhat zápis, pro-

cvičování tvarů, barev, levá a pravá strana, básnička, kresba postavy, počítání do deseti, adresa, 

kde dítě bydlí), příprava na změnu režimu dne (co obnáší docházka do školy), společenské návyky, 

normy v MŠ, ZŠ (pozdravit, poděkovat, pravidla bezpečnosti), 

̶ zdravotní osvěta (např. pitný režim, mytí rukou, čištění zubů, včasné zajištění gynekologa) 

̶ vedení k samostatnosti adekvátně k věku dítěte (např. odpovědný přístup k mladším sourozen-

cům a rodičům, pomoc mladšímu sourozenci s domácími úkoly, připomenout rodičům omluvenku 

do školy) 

̶ péče o domácní mazlíčky, vytváření vztahu ke zvířatům, k veřejnému prostoru (např. neodhazo-

vat odpadky, neničit plot, houpačky na dětském hřišti) 

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně 

vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřa-

dech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní 

služby 

̶ rozhovory s rodiči týkající se potřeb dětí (režim dne, strava podle věku, návštěvy lékaře, jak se 

chovat při onemocnění dítěte, jaké léky mít doma, telefonní čísla k lékařům, adekvátní oblečení) 
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̶ rozhovory s rodiči o způsobu odměňování a trestání dětí, řešení výchovných problémů dětí – 

důležitost odborného vyšetření, vysvětlení průběhu vyšetření, rozpoznání a pomoc s nápravou ne-

zdravých návyků (dodržení postupů navrženými specialisty, pravidelná docházka do programu pro 

mladistvé, plnění zadaných úkolů, aktivní zapojení rodičů) 

̶ vytváření vztahu k veřejnému prostoru, aby byl rodič vzorem pro dítě 

̶ rozhovory o vedení domácnosti, rozhovory o finančním rozpočtu, pomoc při zajištění splátko-

vých kalendářů a úhradě dluhů  

̶ zdravotní osvěta (zdravá péče v těhotenství, o miminko, péče o zdraví ženy, negativní vliv návyko-

vých látek na zdraví, význam preventivních prohlídek) 

̶ příprava rodičů na soudní jednání ve věci výchovy jejich dětí (pomoc při sepsání návrhu, přípravě 

podkladů pro soud), podpora a účast na jednání s pronajímateli bytů, sociálních odborech, uby-

tovnách, energetických a plynárenských firmách, školách, příprava na pohovor do zaměstnání, 

jednání na úřadu práce 

̶ vytváření krizových plánů (jak postupovat, jaké jsou možnosti v případě např. domácí násilí, neo-

právněného vystěhování).  

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte  

Pracovník řeší s rodiči, co by dítě v konkrétním věku mělo umět, co potřebuje. Používá a poskytuje 

užitečné pracovní materiály (např. Šimonovy listy, prohlížení komiksů, časopisů pro děti či různé des-

kové hry).  

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí 

̶ pracovník mluví s rodiči o významu vzdělání pro budoucnost jejich dítěte a podporuje je v aktivním 

přístupu ke vzdělávání 

̶ podpora rodičů v komunikaci a spolupráci se školou, včetně doprovodu a asistenci při konzultaci 

rodiče s dítětem – škola, PPP…, 

̶ docházka dítěte do školy – rodič ví, kdy, jakým způsobem a komu má dítě omluvit, rodič nepod-

poruje skryté záškoláctví (fingovaná nemoc apod.), omluvené dítě je doma  

̶ zprostředkování služby Programu podpory vzdělávání či jiných programů, ostatní členové rodiny 

vědí o doučování dítěte a jsou součinní 

̶ podpora a pomoc při volbě povolání a při vyhledávání vhodného typu dalšího vzdělávání, moti-

vace k volbě vhodné školy, rodič v dané oblasti dlouhodobě plánuje a počítá s nutnými náklady 

̶ nácvik školní přípravy v rodině – podpora rodičů při přípravě dětí do školy 

̶ orientace rodiče ve školském systému – rodič zná rozdíl mezi základní školou a základní školou 

praktickou, rodič zná svá práva a povinnosti ve vztahu ke vzdělávání dítěte, rodič se orientuje v ter-

mínech zápisů a přihlášek 

̶ organizace času ve vztahu ke školní docházce dítěte – rodič se orientuje v důležitosti schůzek, 

termínech a v čase; zajistí, že dítě nechodí pozdě do školy 

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

̶ rozhovor s rodiči o vhodnosti využívání volného času dětí, probírání důsledků nezdravých forem 

trávení volného času dítěte (co by děti bavilo, jaké jsou možnosti v okolí, vysvětlení, proč by měli 

děti v tomto podporovat, rozebrat finanční nákladnost), rodič organizuje společné trávení volného 

času 

̶ pomoc dítěti při volbě vyhovujících a přijatelných volnočasových aktivit, včetně asistence při hle-

dání jejich finančního zajištění 

̶ zprostředkování nabídek dalších služeb 
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b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, škol-
ského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět  

̶ doprovod rodičů a dětí do školy v případě řešení konfliktní situace (šikana…), v otázkách spolu-

práce se školou, řešení výchovných potíží či prospěchu 

̶ doprovod např. k lékaři (praktický, specialista), OSPOD, OSP, SPC, SVP, PPP 

̶ podpora příbuzenských a sousedských vztahů jako způsobu rozšíření sociální sítě rodiny 

 

c) Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 
a sociálních schopností a dovedností, které podporují sociální začleňování osob  

̶ zvnitřnění dovedností získaných v rámci vzdělávacích a aktivizačních činností, které následně 

dokážou sami použít v praxi 

̶ podpora rodičů v jednotném přístupu ve výchově dětí (nastavení a dodržování hranic) a sladění 

přístupu všech osob podílejících se na výchově dítěte (osoby ve společné domácnosti, prarodiče), 

změna v oblasti komunikace (intonace, způsob komunikace s dítětem, upozornění na nevhodně 

zvolené reakce rodičů na chování dítěte) 

̶ poskytování informací a zprostředkování pomoci před agresorem v rodině, psychická podpora 

během těžké situace (např. těžká nemoc, úmrtí, odebrání dítěte apod.) a zprostředkování odborné 

pomoci  

̶ motivační rozhovory 

Pracovník v sociálních službách poskytuje  sociálně terapeutické činnosti pod dohledem sociálního 

pracovníka. Dohledem se rozumí metodické vedení nadřízeným, který splňuje odbornou způsobilost 

dle §110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracovník s nadřízeným předem konzultuje plá-

nované činnosti. Nadřízený pravidelně kontroluje zápisy pracovníka v elektronické databázi ARUM, dle 

potřeby je přítomen konzultace. Činnosti jsou předmětem pravidelných individuálních konzultací pra-

covníka s nadřízeným.  

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

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

̶ návrhy k soudům, žádosti o dávky, doklady, kontrola nájemních smluv, dodávky služeb, splátkové 

kalendáře 

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

podporujících sociální začleňování osob  

̶ podpora rodin k návratu dětí z ÚV, DD, kojeneckého ústavu, ke spolupráci s OSPOD, OSP, SVP 

̶ účast pracovníka na případové konferenci, snaha o její svolání 

Základní sociální poradenství 

̶ podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37 stanoví povinnost vždy poskytnout 

potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace 

̶ podle § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb. se základní sociální poradenství zajišťuje v tomto rozsahu: 
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a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby: 

Pracovník poskytuje pomoc při stanovování, dosahování a vyhodnocování cílů, které se vztahují k pře-

konávání nepříznivé sociální situace. Poskytuje informace potřebné k rozhodování (např. o možnostech 

splátkového kalendáře, o možnostech ubytování, o způsobu vyřizování osobních dokladů, o významu 

lékařského vyšetření), nabízí alternativy řešení či zmírnění nepříznivé sociální situace (např. alternativy 

azylového bydlení, ubytování na ubytovnách, v nájmu), nastiňuje varianty možného vývoje situace při 

jejím neřešení (např. ztráta bydlení, postih za trestný čin v případě záškoláctví, neplacení výživného). 

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných 

formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče (např. o dáv-

kách úřadu práce, informace o dalších sociálních službách, aktivitách a možných zdrojích pomoci). 

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s posky-

továním sociálních služeb, o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociál-

ního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě  (např. vnitřní pravidla služby a smlouvy 

o poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, veřejné instituce, právní systém, povin-

nost školní docházky, využití relevantních institucí, psychologové, lékaři, práva a povinnosti nájemníka 

a majitele bytu). 

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na 

péči o osobu, a to jak ve formě péče o osobu ve společné domácnosti, tak ve smyslu zájmu o řešení její 

situace (příspěvek na péči, pečovatelské služby, dávky pro OZP). 

 

Ohrožené dítě 

Tímto pojmem se rozumí dítě, na které je zaměřena sociálně-právní ochrana. Ta se zaměřuje 

zejména na děti (zákon 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 6): 

̶ jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo 

zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 

̶ které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní 

povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

̶ které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní do-

cházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou 

ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin (spáchaly čin, který by jinak byl trestným 

činem, jde-li o děti mladší než patnáct let), opakovaně páchají přestupky podle zákona upravujícího 

přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití 

̶ které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpo-

vědných za výchovu dítěte; 

̶ na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, 

mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 

̶ které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně 

umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zaří-

zeních trvá déle než šest měsíců; 

̶ které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, 

popřípadě násilím mezi dalšími osobami 

̶ které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplň-

kové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných 

osob, které jsou odpovědny za jejich výchovu; 
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̶ pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují 

vývoj dětí (popř. mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí). 

 


