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Příloha č. 1 ke smlouvě 

Nabídka činností Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Zrnko 

 

OBLASTI, VE KTERÝCH VÁM MŮŽEME POMOCI: 

POTŘEBUJI 

POMOCI 

POMOC PŘI HOSPODAŘENÍ S FINANCEMI RODINY:  

Stanovování rozpočtu domácnosti (přehled o příjmech a výdajích domácnosti)  

Orientace rodiny v dluzích (pomoc při mapování dluhové situace, pomoc při 

kontaktování věřitelů) 

 

Zprostředkování pomoci při řešení předluženosti  

PODPORA DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ RODIČŮ PEČOVAT 

A VYCHOVÁVAT DÍTĚ: 

 

Pomoc při výchově a péči o dítě (stanovení pravidel v rodině)  

Pomoc při zajišťování chodu domácnosti (strava, volný čas, domácí práce)  

Pomoc při řešení výchovných problémů (formulování problému, kontakt na 

odborníka, aplikace doporučeného postupu) 

 

Záškoláctví (prevence, dopady, nastavení pravidelného kontaktu se školou, 

lékaři, odborníky) 

 

PODPORA PŘI UKOTVOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ:  

Organizace času rodiny (režim dětí, hygienické návyky, dodržování základních 

společenských pravidel) 

 

Posilování dobrých vlastností (trpělivost, pozitivní myšlení, smysl pro 

zodpovědnost) 

 

Podpora rodičovské autority (základy asertivity, nastavení pravidel v rodině, 

důslednost při plnění povinností) 

 

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ POTŘEBNÝCH PRO JEDNÁNÍ NA ÚŘADECH, 

ŠKOLÁCH, ZDRAVOTNÍCH ZAŘÍZENÍCH: 

 

Nácvik rozhovoru (formulace problému tak, aby jej mohl uživatel správně 

předat, co mít s sebou na schůzku, samotný nácvik rozhovoru) 
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Asistence (doprovod na úřad, do školy, zdravotních zařízení, pomoc s vyplněním 

různých formulářů) 

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O MOŽNOSTI VYUŽITÍ DALŠÍCH 

DOSTUPNÝCH SLUŽEB A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU 

S TĚMITO ZAŘÍZENÍMI: 

 

Vzdělávání a zaměstnání členů rodiny (pomoc při hledání zaměstnání, návštěva 

na ÚP, rekvalifikační kurzy, pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu, 

nácvik pracovních pohovorů) 

 

Školská zařízení pro děti (vhodná škola, podmínky přijetí, společná návštěva, 

výše školného, možnosti stravování) 

 

PŘEDCHÁZENÍ UMÍSTĚNÍ NEBO POMOC PŘI NÁVRATU DÍTĚTE 

Z ÚSTAVNÍ VÝCHOVY: 

 

Pomoc při obnově a upevnění vztahů v rodině  

Společné aktivity rodiny (možnosti, rozvoj)  

Řešení sporů mezi rodiči týkající se výchovy a péče o děti (kompromis, negativa, 

dopady na dítě) 

 

Orientace v novém prostředí při přestěhování rodiny do nového bydliště 

(seznámení s prostředím, kontakty na instituce, lékaře, školy, veřejné služby atp.) 

 

Pomoc při hledání vhodného bydlení (nabídky, pomoc při kontaktování, 

informace týkající se smluv) 

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI 

OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ: 

 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

(základní poradenství v oblasti práva) 

 

Pomoc při obstarávání osobních záležitostí (informace o tom, co si kde lze 

obstarat) 

 

Pomoc při vyřizování dávek Státní sociální podpory a Hmotné nouze, podpora 

při sepisování různých návrhů k soudu, asistence při jednání na úřadech 

 

 

Osobní cíl bude s uživatelem stanoven dle výše uvedených potřeb uživatele. 
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