
 
 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI ARMÁDY SPÁSY KOPŘIVNICE  

 
Poslání služby:  

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 začle-nění 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:  

Poskytujeme 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.  

 
Cíle služby:  

1. rodina, která je samostatná, při vedení své domácnosti a výchově o děti  

2. rodina zajištuje sama vzdělávání pro své děti  

3. rodina, která sama jedná s institucemi, úřady aj.  

4. rodina spolupracující se zdravotnickými zařízeními  

5. rodina, která umí hospodařit se svými finančními prostředky  

 

Obsahem služby je poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi žijícím v 
sociálně vyloučených lokalitách, rodinám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením 
ohroženým, zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní situace, kterou nejsou 
schopni překonat vlastními silami, ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny. Dané 
poskytované sociální služby jsou bez úhrady.  
 
Rozsah a průběh poskytování sociální služby je stanoven s ohledem na osobní cíl v závislosti 
na možnostech, schopnostech, potřebách a přáních uživatele. Terénní sociální pracovník, dbá 
na to, aby své osobní cíle zájemce sám formuloval. Cíle spolupráce musí být konkrétní, reálné a 

splnitelné.  

 
Zásady poskytované služby:  

 

ZÁSADA INDIVIDUALITY – Vycházíme vstříc individuálním potřebám uživatele, pokud je to v 
možnostech sociální služby. Respektujeme individuální přání a potřeby uživatele v rámci poskytované 

sociální služby a při volbě možností spolupráce. Člověka vnímáme jako osobnost, která má vlastní po-
třeby, očekávání a přání. To vše tvoří základ každé spolupráce s novým uživatelem naší služby.  

 
ZÁSADA FLEXIBILITY – Pružně reagujeme na měnící se potřeby našich uživatelů. Nelpíme na 

stanovených bodech, ale snažíme se přizpůsobit jejich aktuálním potřebám. Uživatel má možnost 

parti-cipace při řešení své nepříznivé sociální situace prostřednictvím individuálního plánování, které se 
prů-běžně aktualizuje a přizpůsobuje měnící se situaci.  

 
ZÁSADA SAMOSTATNOSTI – V souladu s posláním a cíli služby podporujeme uživatele v jejich 

samostatnosti a schopnosti zvládat každodenní činnosti vlastními silami. V případě aktuální potřeby má 

uživatel možnost požádat o pomoc klíčového pracovníka, který uživateli pomůže tak, aby si příště 
doká-zal pomoci sám. Usilujeme o rozvoj sociálních dovedností, které uživateli umožní úspěšné 

zařazení do společnosti.  
 

ZÁSADA ROVNÉHO PŘÍSTUPU – V naší službě uplatňujeme jednotné pracovní přístupy ke všem 

uživatelům, bez rozdílu. Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti. Ke každému člověku při-
stupujeme stejně, bez diskriminace či předsudků.  

 



KONTAKTNÍ HODINY PRACOVIŠTĚ ARMÁDA SPÁSY, SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO 

RODINY S DĚTMI KOPŘIVNICE HORNÍ 1112, KOPŘIVNICE  

 

Kontaktní doba: 
– Úterý: 12:30 – 17:00, 
– Čtvrtek: 8:00 – 11:30 

Mimo tuto dobu probíhají v pracovních dnech terénní práce a schůzky dle individuální domluvy. 

Služba je poskytována bezplatně. 


