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Příloha č. 1 smlouvy 

Základní činnosti poskytované 

Sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi Zrnko 
(dle zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách) 

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI 

Motivace dětí k zapojení se do chodu domácnosti-vhodné domácí činnosti pro děti vzhledem 

k jejich věku a schopnostem 

Nastavení vhodného harmonogramu dne-vhodný denní režim 

Edukace (nácvik) základních hygienických návyků dětí 

Podpora při ukotvování rodičovských kompetencí-komunikace rodičů s dětmi, posilování 

dobrých vlastností, podpora rodičovské autority, stanovení pravidel v rodině 

Pomoc při zajišťování chodu domácnosti-příprava jídla, vhodné trávení volného času rodiny, 

zajištění čistoty domácnosti, rozdělení domácích prací 

Pomoc při řešení výchovných problémů-pomoc s formulováním problému, kontakt 

na odborného lékaře 

Pomoc při hospodaření rodiny s financemi, stanovování rozpočtu domácnosti-přehled 

o příjmech a výdajích, výdaje nutné a vedlejší, termíny placení 

Orientace rodiny v dluzích-mapování dluhů, pomoc při kontaktování věřitelů, pomoc při řešení 

předluženosti aj. 

Podpora v nalezení vhodného bydlení pro rodinu 

Podpora a nácvik dovedností potřebných pro jednání na úřadech, školách, zdravotních 

zařízení- formulování problému, co mít s sebou, pomoc s vyplněním formulářů 

Podpora při rozvoji motorických dovedností dítěte, pomoc s aplikací postupů doporučených 

od odborníků, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dítěte 

Podpora při hledání vhodného školského zařízení pro dítě 

Zvyšování rodičovských kompetencí pro učení se s dětmi a při předškolní a školní přípravě 

dětí 

Dodržování povinné školní docházky, záškoláctví (prevence, dopady) 

Podpora v nalezení vhodných volnočasových aktivit dětí 
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ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

Doprovázení uživatelů do školských zařízení (na schůzky s třídními učiteli dětí), na úřady 

(např. ÚP, Městský úřad) aj. 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 

Podpora ve využívání běžných zdrojů, orientace v novém prostředí 

Podpora v udržení zaměstnání- pracovní návyky, informace ohledně pracovní smlouvy, 

sjednaného pracovního poměru 

Orientace v sociálním systému-informace ohledně dávek Státní sociální pomoci a Hmotné 

nouze, informace, podmínky nároku, pomoc s vyplněním formulářů 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI 

OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 

Předávání kompetencí vedoucích k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc 

při obstarávání osobních záležitostí- základní sociální poradenství 

Zprostředkování bezplatné právní pomoci, kontaktu na návazné služby a odbornou pomoc-

kontakty, informace 

Podpora v nalezení vhodného zaměstnání členů rodiny 

Pomoc při obnově a upevnění vztahů v rodině-kontaktování širší rodiny, udržování a rozvíjení 

vztahu mezi dítětem a rodičem, mezi členy rodiny 
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