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Popis realizace poskytování sociální služby, veřejný závazek. 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiče a děti - § 65 zákona č. 108/2006 o sociálních službách 

 

Rodinné centrum U Mloka 

 

POSLÁNÍ 

Posláním Rodinného centra U Mloka (RCUM) je zaměřovat se na cílenou a aktivní podporu rodin s dětmi, kte-

ré se nacházejí v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami (§ 3 odstavec b zákona 

108/2006 Sb.). 

Nepříznivou životní situací rozumíme: narušené vztahy a komunikace v rámci rodiny a rodiny s okolím, sociál-

ní vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením, potřeba posílit výchovné kompetence rodičů a upravit ne-

vhodné výchovné prostřední z důvodu konfliktů mezi rodiči či rozpadu rodiny. 

Pomocí sociálního poradenství a odborných programů podporujeme rodinu v tom, aby byla schopna tuto ne-

příznivou situaci řešit sama.  

 

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Rodinné centrum U Mloka poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služba je registrovaná dle 

zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 65 – „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ (SARD). 

RCUM je součástí neziskové organizace P-centrum, spolek, která sídlí v Olomouci, ulice Lafayettova 47/9.  

Poskytujeme orientaci v aktuální životní situaci a základní poradenství každému občanovi. Pro rodiny s dětmi 

nabízíme řešení rodinných potíží ve dvou oblastech: při výchově a vzdělávání dětí (výchovné zaměření) a 

při řešení rodinných sporů (metodou mediace).  

Podporu rodinám poskytujeme formou terénní, tj. v rodinném prostředí, nebo ambulantní, tj. v prostorách Ro-

dinného centra U Mloka na adrese Lafayettova 42/14. 

 

CÍL SLUŽBY 

Podporovat klienty v porozumění jejich situace a  podpořit  je ve schopnosti dělat vlastní rozhodnutí a dále dě-

lat kroky vedoucí ke změně jejich životní situace. 

 

Specifikace cíle: 

Klienti se orientují ve své životní situaci: 

- Porozumí a orientuje se v tom, jak situaci vnímá on sám a jak to vnímají ostatní. 

- Lépe rozumí různým důsledkům situace, pokud by nedošlo k žádné změně. 

- Jsou schopni naplánovat a realizovat kroky vedoucí ke změně. 

Metody: 

- Sociální poradenství, 
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- mediace, 

- sociálně terapeutické postupy (např. projektivní, edukativní, nácvikové metody). 

Způsob hodnocení: 

- Kroky v rámci individuálního plánu/témat vyhodnocuje pracovník RCUM s klientem průběžně, 

- evaluační rozhovor/dotazník pracovníka RCUM s klientem. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Cílovou skupinou je rodina s dětmi ve věku od 5 let. Rodina s dětmi, která může být naším klientem, zahrnuje: 

zákonného zástupce, rodiče, děti, prarodiče, širší příbuzenstvo v rámci primární rodiny, partner/partnerka rodiče 

a jejich děti, pěstounská rodina.  

 

KAPACITA:  

Okamžitá kapacita ambulantní formy: 3 rodiny (středa 10 – 12 hodin; a dále dle předchozí domluvy) 

Okamžitá kapacita terénní formy (tj. počet rodin v jedné hodině v prostorách RCUM): 3 rodiny (dle provozní doby terén-

ní formy, viz níže) 

Okamžitá kapacita znamená kolika rodinám se můžeme věnovat v jednom okamžiku.  

Kapacita služby je určena celkovým úvazkem pracovníků pro službu, odborným zaměřením v rámci služby, prostorovými 

možnostmi, kapacitou pracovníků a stanoveným počtem rodin na úvazek 1,0. 

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ: 

Lafayettova 42/14, Olomouc – zde probíhá přímá práce s klienty. Prostory obsahují 4 konzultační místnosti, 1 

velkou místnost na skupinové aktivity, vzdělávání, porady, supervize apod. a 2 kanceláře. 

 

Lafayettova 47/9, Olomouc je místo, kde sídlí ředitelství, ekonomické oddělení a ostatní sociální služby. 

V případě potřeby je můžeme využít zdejší konzultační místnost pro přímou práci.  

 

PROVOZNÍ DOBA AMBULANTNÍ FORMY: 

Středa 10 – 12 a další setkání dle domluvy 

 

PROVOZNÍ DOBA TERÉNNÍ FORMY: 

Pondělí  8 – 15:30 

Úterý   8 – 15:30 

Středa   8 – 15:30 

Čtvrtek  8 – 15:30 

Pátek  8 – 12 
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Poskytování služby probíhá tak, že na konkrétní době setkání v provozní době se předem domluví společně 

klient a pracovník RCUM.  

I mimo provozní dobu lze uskutečnit setkání dle předchozí domluvy. 

Uživatel může využívat službu jak formou terénní (v prostředí klienta), tak i ambulantní (v místě poskytování 

ul. Lafayettova 14).  

 

POPIS SLUŽBY: 

Pracujeme s celou rodinou, rodiče vidíme jako hlavní činitele pozitivní změny rodinné situace.  

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- pedagogické poradenství (podpora vzdělávání)  

- skupinové programy pro rodiče tzv. Rodičovské skupiny (zaměřené na výchovná témata, sociální potřeby, 

ADHD atd.) 

- individuální poradenství, edukace a nácvik (zaměřené na komunikaci, sociální potřeby, vzdělávací do-

vednosti atd.) 

- zprostředkování návazné služby, aktivity nebo podpory 

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- nácvik samostatného docházení – děti (do/ze školy, na volnočasové aktivity) 

- zprostředkování návazné aktivity 

 

c) sociálně terapeutické činnosti 

- individuální poradenství – děti 

- individuální poradenství – dospělí  

- poradenství – celá rodina 

- socioterapeutická skupina pro dítě  

- řešení rodinných sporů (rodinné mediace) 

 

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

- case management 

- jednání s institucí ve prospěch klienta 

- provázení a podpora při obstarávání osobních a rodinných záležitostí 

- podpora před/při jednání s jinými institucemi např. školou, OSPODem (orgánem sociálně právní 

ochrany dětí) apod. 
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POPIS ČINNOSTÍ: 

Zaměření na výchovu dětí v rodině 

Poradenství, sociální terapie (pro rodiče a děti) 

Poskytujeme sociální a psychologické poradenství, zprostředkujeme právní, dluhové a pracovní poradenství. 

Hlavním cílem poradenství je kromě poskytnutí žádané informace a nabídky různých alternativ řešení také zvý-

šení schopnosti rodičů postarat se o sebe a lépe vycházet se svými dětmi a orientovat se v občanské společnosti. 

Poradenství probíhá osobně, telefonicky i přes internet.  

 

Poradenství je zaměřeno např. na následující témata:  

-  efektivní výchovné a komunikační styly v rodině, 

-  řešení výchovných potíží a podpora při vzdělávání, 

-  způsoby komunikace rodiny s okolím – školou, OSPOD, PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) 

atd. 

-  orientace v síti pomáhajících profesí a spolupráce s nimi (Pedagogicko psychologická poradna, dětský 

psycholog a psychiatr, diagnostický ústav, psychiatrická léčebna, právní poradna a další), role výchov-

ného poradce a metodika prevence ve škole atd. 

 

Pedagogické poradenství 

Tato metoda je určena rodičům a dětem společně.  Zahrnuje podporu pro osvojení funkčního systému přípravy 

do školy, pro vytvoření dítěti podmínek pro učení, zvládání SPU (specifické poruchy učení), komunikace 

s dítětem při učení, jednání se školou, PPP apod.  

 

Case management  

je jednání, kterého se účastní klient (rodič případně i dítě), pracovník rodinného centra a nejméně jedna zainte-

resovaná instituce např. učitel ZŠ, pracovník OSPOD apod. Cílem je zvýšit efektivitu práce při hledání výcho-

diska z tíživé situace klienta sdělením relevantních informací a dohodnutím postupu ve prospěch klienta. 

 

Skupinové aktivity pro dospělé 

mají edukativní, podpůrný a diskusní charakter, jsou zaměřena na pochopení projevů člověka v určitém život-

ním období, nácviku komunikačních dovedností, strategii řešení problémů, výchovná témata atd.  

Socioterapeutická skupina pro dítě  

Strukturované aktivity probíhají v polo uzavřené skupině. Programy těchto aktivit mají vždy své téma a jsou 

převážně zaměřeny na sebepoznání, sebe akceptaci, práci s emocemi, verbalizaci prožitků, podporu koheze 

skupiny, udržení pozornosti, prožívání kontrastu napětí – uvolnění, uvědomování si vlastních limitů, potřeby 

místa, bezpečí, opory.   

 

Nácvik samostatného docházení (např. ze školy domů atd.)  

Nácvik samostatného docházení je poskytován dítěti na ohraničenou dobu, během které je dítě vedeno 

pracovníkem k samostatnosti. S rodinou vypracujeme detailní plán.   
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Zaměření na řešení rodinných sporů 

Využívá metodu mediace. Umožňuje změnu konfliktní rodinné situace, vyjasnění a porozumění situace, podpo-

rují strany ve schopnosti dělat vlastní rozhodnutí, řešit spory mimosoudní cestou, navázat komunikaci mezi 

stranami konfliktu a tím i zlepšit komunikaci mezi nimi a představiteli institucí. Umožňuje také citlivým a bez-

pečným způsobem zapojit do řešení dítě starší 6 let.  

 

ZÁSADY 

Pracovníci RCUM se ve všech zásadách řídí Etickým kodexem zaměstnanců P-centra (ke stažení na našem 

webu www.p-centrum.cz). 

Etický přístup 

- při naší práce se řídíme Etickým kodexem, který je ke stažení na webových stránkách P-centrum – RCUM 

Odbornost RCUM 

- kromě sociálního poradenství se RCUM zaměřuje na dvě specifické oblasti, ve které jsou pracovníci od-

borně vzděláváni 

- poskytovaná služba je jedinečná ve své komplexnosti zaměření na výchovně vzdělávací potřeby rodiny a 

práci s krizí v interakcích mezi členy rodiny 

Rozhodnutí dělá klient 

- RCUM klade velký důraz na zásadu zplnomocnění klientů, to znamená, že podporuje klienty v tom, aby 

využili své zdroje a udělali vlastní rozhodnutí 

- poskytnout informace klientům pro rozhodnutí o vstupu do služby a podporovat je v tom, aby rozuměli své 

životní situaci  a dokázali udělat kroky, jak tuto situaci změnit 

- v případě potřeby, pokud se klient rozhodne, že je to pro něj užitečné, podpoříme ho v kontaktu s ostatními 

institucemi 

- respektujeme individuálních potřeby, zdroje a limity každého klienta 

Týmová práce RCUM 

- podporu v oblastech výchovy dětí a vztahových záležitostí v rámci rodiny poskytuje tým odborníků 

s různým zaměřením, 

- s ohledem na zaměření služby se pracovníci odborně vzdělávání a pravidelně sdílejí své zkušenosti z práce 

s klienty, to považujeme za garanci komplexnosti odbornosti služby 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ 

Služba je podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. poskytována bezplatně. 

Rodič může přijít, zavolat nebo napsat e-mail, nepotřebuje doporučení od jiné instituce. 

S dítětem, které nás kontaktuje samo, proběhne jedna schůzka a pak k případné další spolupráci potřebujeme 

zákonného zástupce. 
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DOBA POSKYTOVANÉ SLUŽBY  

Délka poskytované služby je dohodnuta podle individuálních potřeb klienta – rodiny, ve smlouvě o poskytování 

služby je uvedena doba dvou let. Průměrná doba setrvání rodiny ve službě je 1 rok. Délku i frekvenci setkávání 

při sociální práci určují společně klient a pracovník RCUM.  

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KLIENTA DO SLUŽBY  

- Klient náleží do cílové skupiny (viz. výše Cílová skupina), 

- je volná kapacita (viz. výše Kapacita programu), 

- rodič souhlasí s aktivní spoluprací na změnách, 

- RCUM a rodina uzavře smlouvu o poskytování podpory písemně, smlouva o poskytování SASRD je také 

ke stažení na http://www.p-centrum.cz/dokumenty-ke-stazeni/). 

 

DŮVODY K ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU  

RCUM může zájemce o službu odmítnout, pokud: 

- zájemce o službu nespadá do cílové skupiny nebo RCUM nemůže naplnit zakázku zájemce (potřeby a přá-

ní zájemce nespadají svým obsahem do služeb nabízených RCUM). V tom případě hledáme a nabídneme 

jinou organizaci či sociální službu, která bude odpovídat jeho požadavkům. 

- RCUM nemá volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. Pokud je kapacita RCUM naplněna, zájemce 

neodmítáme, ale informujeme ho, že v současné době nemůžeme jeho poptávku uspokojit a že ho budeme 

kontaktovat, až bude možnost čerpat službu. Pokud zájemce nemůže či nechce čekat, navedeme ho na or-

ganizaci s podobnými službami.  

- zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje způsob sociální práce, na který pracovníci RCUM nejsou odbor-

ně způsobilí, např. autismus, Aspergerův syndrom, snížený intelekt, neslyšící s potřebou komunikovat 

znakovou řečí apod. 

- v posledních 6 měsících byl zájemce o službu pro hrubé porušení pravidel RCUM vyloučen ze služby (viz 

§ 91 odstavec 3 zákona 108 /2006 Sb. o sociálních službách). 

 

 

Zpracoval: vedoucí služby 

Aktualizace: dne 25. 1. 2023 

 

 

Schválil: PhDr. Dagmar Krutilová 

statutární zástupce 

http://www.p-centrum.cz/dokumenty-ke-stazeni/

