
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány 

dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách 

 

Poslání Armády spásy 

Posláním a cílem Armády spásy je zejména zajišťovat, 

organizovat a provádět křesťansky zaměřenou pastorační a sociální péči 

a službu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně 

postiženým a jinak potřebným a sociálně vyloučeným. 

Poslání Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi 

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je 

zachovat optimální podmínky rodiny a pomáhat řešit její krizovou 

sociální situaci. Pracovníci prostřednictvím sociální služby přispívají k 

sociálnímu začlenění rodiny a zdravému rozvoji dítěte v bezpečném 

prostředí, podporují zachování rodiny jako celku (sanace), podporují 

rodiče při přípravě dětí do školy a při trávení volného času s dětmi. 

Pracovníci služby mohou nabídnout doprovod, nácviky běžných činností, 

aj...  

  

 

 

 

Cílová skupina 

Službu poskytujeme rodinám s dětmi, rodinám (i osamělému rodiči) s 

dětmi a osobám, které mají dítě svěřeno do své péče. Dále poskytujeme 

službu rodičům, kterým byly děti odebrány a kteří usilují o svěření dětí 

zpět do své péče. 

 

V nepříznivé životní situaci se mohou nacházet osoby, kterým je 

služba poskytována: 

 Rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo 

schopností pečovat o dítě. 

 Rodiny, které mají narušené vztahy z důvodu vzájemného nesouladu 

nebo odloučení. 

 Rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů 

na návykových látkách. 

 Rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost domácnosti, 

hmotná nouze, aj.). 

 Rodiny s dětmi ohrožené trestnou činností. 

 Rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí. 

 Rodiny, kde je nezletilý rodič. 

 Rodiny s dětmi ohrožené akutní ztrátou bydlení, nebo nevhodným 

prostředí pro bydlení. 

 Rodiny a děti ohrožené domácím násilím. 

 Rodiny, kterým byly odebrány děti do náhradní rodinné péče a usilují 

o návrat dětí o biologické rodiny. 

 Rodiny, které potřebují podporu pro zajištění společenských 

kontaktů. 

 Rodiče, kteří neusilují o návrat dětí do své péče, ale usilují o zajištění 

podmínek, aby se rodiče mohli stýkat se svými dětmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám velké dluhy, nemám finance, 

abych zajistila veškeré potřeby mých 

dětí, chodí k nám sociálka, bojím se, 

že mi je odeberou… 

 

Nebojte se nás požádat o 

pomoc, spolu zkusíme najít 

vhodné řešení. 

 

Syn chodí za 

školu, zhoršily se 

mu známky, už si 

nevím rady. 

Nejsem si jistá 

při výchově dětí 



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Kopřivnici je služba, 

která nabízí podporu rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci, 

jako je např. ztráta bydlení, obtíže s hospodařením či zadlužením, 

hledání zaměstnání, komunikační problémy, výchovné a vzdělávací 

obtíže s dětmi.  
 

Důraz je kladen na aktivní spolupráci nejen s blízkými osobami dítěte, 

ale i s dalšími odborníky, kteří jsou s danou rodinou v kontaktu a mohou 
svým vlivem přispět ke zlepšení situace rodiny. Snažíme se o to, aby šlo 

o dlouhodobou a intenzivní spolupráci při podpoře celého systému 

rodiny  a jeho aktivizaci.  
 

Služba je terénní, pracovníci sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi navštěvují rodiny v jejich domácím prostředí, či na jiném 
domluveném místě, a to po domluvě.  

 

 
Služba je dobrovolná a bezplatná.  

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Zásady poskytované služby: 

 

Zásada rovného přístupu 

 uplatňujeme jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům. 

Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti. Ke 
každému člověku přistupujeme stejně, bez diskriminace. 

 

Zásada individuality v rámci poskytované služby 

 vycházíme vstříc individuálním potřebám uživatele, pokud je 
to v možnostech sociální služby. Respektujeme individuální 

přání, potřeby uživatele v rámci poskytované sociální služby 
a pracujeme formou individuálních plánů za aktivní účasti 

uživatele. 

 

Zásada respektu vlastní vůli uživatele 

 každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení 
své situace. Zaměstnanci uživateli, navrhují nebo doporučují 

možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky 

jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby v případě, 

že to provozní podmínky poskytované služby umožňují. 

  

 

   Kontakt: 

 
   Adresa: 

 

   Armáda spásy v České republice, z. s. 

   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kopřivnice 

   Horní 1 112 

   742 21 Kopřivnice 

  Kontakt: 

 
  

   Mgr. Marcela Stryjová – ředitelka 

   737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org 

   Ing. Šárka Flodrová – vedoucí sociální služby       

   + 420773 770 474, sarka.flodrova@armadaspasy.cz 

  Tel. kontakt na sociální pracovníky: 

   + 420 773 770 475, + 420 773 770 476, + 420 773 770 471 

 

   

 Kontaktní doba: 

   Úterý 12:30 – 17:00 Ambulantní forma 

   Čtvrtek 8:00 – 11:30 Ambulantní forma   

Mimo tuto dobu probíhají v pracovních dnech terénní 

práce a schůzky dle individuální domluvy. 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ 

mailto:sarka.flodrova@armadaspasy.cz

