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Veřejný závazek 

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy poskytuje službu Sociálně aktivizační službu pro 

rodiny s dětmi ZRNKO dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále dle Vyhlášky 

505/2006 Sb. 

 

Poslání služby 

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zrnko je pomoc v rodinách s dětmi, 

kde je vývoj dětí ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče 

nedokáží sami bez pomoci překonat.  

  

 

Cíle služby 

 

Cílem služby je posilovat rodičovské povinnosti při výchově a péči o dítě, zachovat dítě 

v rodině, minimalizovat dopady při rozvodu či odděleném žití biologických rodičů na dítě 
 

 

Aktivity služby 

 

- sociálně právní pomoc, podporu při uplatňování práv a zájmů 

- pomoc při výchově a péči o dítě 

- pomoc při organizaci života rodiny a jejich členů 

- pomoc při hospodaření s financemi rodiny 

- pomoc při zajišťování chodu domácnosti 

- pomoc při řešení otázek spojených s bydlením 

- pomoc při vyhledávání vzdělávání a zaměstnání členů rodiny 

- pomoc a vedení k rozvoji rodičovských a sociálních kompetencí a dovednosti 

- pomoc při obnově a upevnění vztahů v rodině 

- pastorační poradenství 

- materiální pomoc (ošacení, domácí potřeby, potraviny) 

- jednorázové akce 

 

 

Cílové skupiny klientů 

 
Rodiny s dítětem nebo dětmi ve věku 0 – 18 let, s bydlištěm ve Vlašimi a okolí, ve kterých  

 je ohrožen všestranný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace 

 mají děti problémy se školní docházkou či prospěchem 

 je dítě ohroženo odebráním z rodiny 

 rodiny po odchodu z azylového domu, které nadále potřebují podporu při řešení své nepříznivé 

situace 
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Kapacita služby 

 

Kapacita sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je v ambulantní formě 15 klientů, v 

terénní formě 10 klientů. 

 

Principy poskytování služby 

Při práci zaměstnanci Diakonie ČCE – Střední Čechy dodržují tyto principy (zásady): 

 

Pomoc všem bez rozdílu s ohledem na jeho potřeby 

- nezáleží na národnosti, víře, sexuální orientaci, pohlaví či finančních možnostech našich klientů  

- každého klienta respektujeme jako jednotlivce, vycházíme z jeho potřeb, životní situace a 

životního příběhu 

 

Respekt k přání klientů 

- bereme ohled na přání a potřeby našich klientů 

- respektujeme jejich rozhodnutí a počínání 

- hledáme vyvážený vztah mezi ochranou a bezpečím klienta a jeho právem na přiměřené riziko 

 

Podpora rodinného prostředí a přirozené sociální vazby našich klientů 

- jsme nastaveni otevřené komunikaci a spolupráci s rodiči, sourozenci a dalšími blízkými našich 

klientů 

 

Motivace klientů k samostatnosti a zapojení do komunity 

- klienty motivujeme k překonání nepříznivé životní situace 

- klienty svou podporou a pomocí motivujeme, ale nenutíme 

- respektujeme věk klienta a podle toho k němu přistupujeme 

- využíváme běžně dostupné služby 

 

Profesionalita pracovníků 

- kvalita služby je zajišťována pracovníky s odborným vzděláním 

- pracovníci si své vzdělání stále doplňují (účastní se kurzů, stáží, supervizí apod.) 

- pracovníci pečují i o sebe  

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Informace o rodinách mohou poskytnout pouze Policii ČR, 

justičním orgánům a orgánům, které mají na tyto informace právo vyplývající ze zákonů ČR a to na 

základě písemné žádosti Klienti mají právo na diskrétnost. Pracovníci shromažďují o klientech pouze 

informace nezbytně nutné k poskytování služby. 

 

 

Kontaktní údaje služby 

Ambulantní forma služby je poskytována na adrese: Benešovská 507, 258 01 Vlašim 

Po      - 

Út      13,00 – 15,00 

St       - 

Čt      15,00 – 17,00 

Pá      - 

 

Terénní forma služby je poskytována v rodinách na území ORP Vlašim v čase: 

Po      - 

Út      15,00 – 17,00  
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St       - 

Čt      9,00 – 11,00 

Pá      - 

Případně v jiných časech, podle povahy služby a potřeb klientů. 

Vedoucí služby: Mgr. Věra Janoušová 

Tel.: 734 177 702, e-mail: vedouci-vlasim.stred@diakonie.cz 


