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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

 

1. Poslání 

 

 

Cílem sociálně aktivizační služby je, aby rodiny s dětmi dokázaly samostatně řešit svou 

nepříznivou sociální situaci. Tohoto cíle dosahujeme tím, že se snažíme: 

 přispívat k řešení problémů (formou naučení nových dovedností, upevňování 

kompetencí), 

 přispívat k sociálnímu začlenění rodiny (formou pomoci s řešením potřeb rodin v 

mnoha různých oblastech zlepšovat jejich situaci v rámci komunity – bydlení, trhu 

práce, ve škole, zodpovědnost ke své finanční situaci…), 

 zdravému rozvoji dětí (důraz na vzdělávání, smysluplné trávení volného času, 

pěstování kvalitních vztahů v rámci rodiny i v rámci širšího okolí, aktivní postoj v oblasti 

zdraví dětí …). 

 

 

 

2. Cílová skupina 

 

Službu poskytujeme rodinám (i osamělému rodiči) s dětmi a osobám, které mají dítě svěřeno 

do své péče a službu využijí na území Havířova, vč. spádových oblastí (Horní Suchá a 

Těrlicko). Dále poskytujeme službu rodičům, kterým byly děti odebrány a kteří usilují o svěření 

dětí zpět do své péče, vč. těhotným ženám. 

 

3. Cíl služby 

 

Cílem služby je: 

1) podpořit rodiče se vzdělávacími a výchovnými obtížemi dětí (upevnění rodičovských 

kompetencí; provázení rodiny v oblasti školní přípravy; jednání se školou, pedagogicko-
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psychologickou poradnou, výchovnými poradci; motivace rodiny k aktivnímu trávení volného 

času), 

2) pomoci uživatelům s řešením problémů, které vznikly v souvislosti s bydlením (udržení 

samostatného bydlení – pravidelné hrazení nájmu a služeb; řešení případných dluhů v bytové 

oblasti; komunikace s pronajímateli bytů), 

3) podpořit uživatele v oblasti hospodaření a péče o domácnost (sestavení rozpočtu rodiny, 

nácvik vedení domácnosti), 

4) pomoci uživatelům s řešením finančních obtíží (podpora při vyřizování dávek, při vyjednání 

splátkového kalendáře, při jednání s finanční poradnou, komunikace s věřiteli a exekutory), 

5) podpořit dospělé osoby v rodině při vstupu na pracovní trh (podpora při výběru vhodného 

pracovního místa; sepsání životopisu; provedení motivačním dopisem; příprava a nácvik 

pracovního pohovoru; nácvik telefonického rozhovoru se zaměstnavatelem), 

6) podpořit členy rodiny při jednání s úřady, různými institucemi, soudem, lékaři, apod., a to 

formou doprovázení rodiny, 

7) podpořit rodinu v zátěžových situacích formou psychosociální podpory (provázení rodiny 

např. při soudním řízení, rozvodu či rozchodu rodičů, úmrtí blízké osoby; zajištění navazujících 

služeb; sdílení problémů a starostí). 

 

 

4. Zásady  

 

 partnerský přístup (uživatele nehodnotíme, nepovyšujeme se na ně), 

 přístup k uživateli dle individuálních a konkrétních potřeb, 

 rovný přístup (pracujeme stejně s uživateli na základ stejných pravidel), 

 respekt uživatele v jedinečnosti, v jeho názorech. 

 

 


