
Cíl 1 Zachování, zkvalitnění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Opatření 1.1 Zachování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Popis opatření 

Identifikátor: 9402652 
Cílová skupina: Rodiny s nezletilým dítětem/dětmi, které se nacházejí v obtížné 

životní (sociální) situaci. 

Posláním služby je vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a 

poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje 

vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti.  

Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna 

sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj 

dítěte, s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny.  

Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci s rodinou, individuální 

sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a 

jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností a dovedností.  Činnosti a 

kroky směřující k řešení problému klientské rodiny, jsou vykonávány s jejím 

vědomím, členové rodiny se podílí na řešení své situace v maximální možné míře.  

Při poskytování služby je respektována zásada, že zájem a blaho dítěte jsou 

nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není 

zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti. 

 

Forma poskytování služby:Terénní forma 

 

Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu:Hlavním cílem sociální služby je 

zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. 

Jednotlivé cíle: 
• Prostřednictvím poradenství zvýšit kvalitu života všech členů rodiny v oblasti 

materiálních podmínek, prostředí, vztahů, zdraví, výživy, vzájemné péče a 

dalších, se zacílením na zdravý vývoj dítěte. 

• Nalézt a posílit vnitřní zdroje rodiny, aktivně zapojit její členy do řešení jejich 

obtížné životní (sociální) situace a zvýšit jejich kompetence tak, aby zvládli 

problematické situace v budoucnu řešit samostatně. 

• Pomoci rodině při vytváření podmínek pro vstup dětí do hlavního/běžného 

proudu školského vzdělávacího systému (s ohledem na jejich individuální 

potřeby) a jejich pravidelnou školní docházku, podpořit přípravu dětí do školy 

a smysluplné trávení jejich volného času a předcházet předčasnému 

ukončování vzdělávání. 

• Zapojit rodinu do běžné sítě podpůrných aktivit pro děti a rodiče, nebo rodinu 

(MŠ, družina, kroužky, kluby aj.), která je lokálně dostupná.   

• Zprostředkovat rodině další odbornou pomoc, která je lokálně dostupná. 

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální 

situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, 

životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.  

 
 



Doložení potřebnosti: 
• Sociodemografická analýza města Přerova, výzkum potřeb služeb na 

Přerovsku a analýzy zpracované subjektem EDUKOL vzdělávací a poradenské 

sdružení s.r.o. 

• "Zpráva z monitoringu obcí Kojetín, Měrovice nad Hanou a Obědkovice", 

zpracovaná Mobilním týmem, organizace Člověk v tísni, o.p.s. v roce 2015 

• Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna z prioritních oblastí 

rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní formy služeb sociální péče. 

• Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje: služba je zařazena v 

akčním plánu pro rok pro rok 2016 i 2017. 

• Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–2016, část 

6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je zaměřena především na 

děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním handicapem.  

o Naší prioritou je: 

1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 

občany Olomouckého kraje, 

2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 

Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování, 

3. pokračovat v podpoře aktivit směřujících k prevenci dalšího zadlužování 

občanů Olomouckého kraje 

• Studie Zmapování nových sociálních rizik, kap. 6 - Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: největší míra 

rizikovosti výskytu sociálních jevů charakteristických pro cílovou skupinu děti, 

mládež a rodina je ve správním obvodu ORP Přerov 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

2017 - 2019 
• zajištění provozních podmínek 

• vzdělávání pracovníků 

• propagace služby 

• zajištění zázemí a prostor pro pracovníky 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka pobočky Olomouc Člověk v tísni, o.p.s., koordinátorka služeb 
 

Předpokládaný 
počet 
uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 

Počet uživatelů, pozn. uživatel = 
1 rodina/domácnost 

15 
rodin 

15 
rodin 

15 
rodin 

15 
rodin 

15 
rodin 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní 
pozice 
v přímé 
péči 

2015 
f.os./p.úv. 
 

2016 
f.os./p.úv. 
 

2017 
f.os./p.úv. 
 

2018 
f.os./p.úv. 
 

2019 
f.os./p.úv. 
 

Prac.přímé 
péče 

1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

 

Předpokládané 
požadované 

Celkové náklady na službu 2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  156780 161524 161524 164820 168840 



náklady Provozní náklady 28842 30041 36784 36784 37984 

Celkem 185622 191565 198307 201604 206824 

Investiční náklady 0 0 0 0 0 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje 

Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 

Obec zřizovatel      

MPSV ČR 185622 47891    

SF EU      

Úřad práce      

Tržby       

Dárci      

Vlastní zdroje       

Příspěvek na péči      

Úřad vlády      

Ostatní      

Zdrav. pojišťovny      

ESF   143674 198307 201604 206824 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí 
služby do sítě 
sociálních 
služeb OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

 


