
 

 

 

 

I. čtvrtletní zpráva 
( duben - červen 2014) 

Sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi 

-  Rodinka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Rodinka 
Velké náměstí 14 

383 01 PRACHATICE 
mail: rodinka@portusprachatice.cz  

realizátorka:  Mgr. Hana Modlitbová 

 

 

Tentokrát si úvodem zprávy dovolíme malý příběh: 

Zuzka si ani nevzpomíná, kde všude bydlela. U neznámých lidí, v „azylácích“, v pronajatých 

bytech. Máma nechodila do práce, neplatila nájem, museli se často stěhovat. Hodně pila, 

pak se hádala, prala. Často to odnesla Zuzka i její sourozenci. Druhý den jim máma říkala, 

že je miluje nade všechno na světě. Když měli hlad, něco ukradli. Máma domů často vodila 

různé strejdy, pak měli na jídlo.  

Teď je Zuzka velká. Je jí 18 let, má ročního syna. Ten často pláče. Zuzka neví proč. Od 

města dostala byt, žije v něm s Honzou. Peníze mají, i když Honza nechodí do práce. Mají 

přece její „rodičák“, taky nějaké dávky. Nájem zatím neplatí - Honza říká, že by pak neměli 

z čeho žít. Honza hodně pije, taky něco bere, dělá potom scény, ale nebije jí. Je ráda, že 

někoho má, komu na ní záleží. Často pije s ním, je pak větší sranda. Zuzka si půjčila peníze, 

aby Honzovi koupila mobil a jídlo. Jinak by zas šel někam pryč a ona by byla sama.  

( Pozn. jde popis reálného příběhu, jména jsou pozměněna) 

 

Jde o typický příklad rodiny, která se dostává zpravidla do péče OSPOD a poté tento orgán 

kontaktuje terénní službu, která pracuje s rodinami v jejich přirozeném prostředí. Výhodou 

terénní služby – v našem případě SASRD Rodinka – je jednak zmíněná práce s rodinou 

v přirozeném prostředí, dále možnost intenzivní spolupráce – cca 1x týdně po dobu nutnou 

ke stabilizaci rodiny. Záběr naší terénní služby je široký. V tomto případě půjde zejména o : 

- řešení finanční a bytové situace – pomoc ve vyřízení sociálních dávek, splátkový 

kalendář, příp. řešení exekuce, podpora v hledání zaměstnání, pomoc v sestavení 

finančního plánu atd. 

- pomoc ve zlepšení péče o syna – výchovné poradenství, komunikační dovednosti, 

posílení vztahu matky a dítěte, poradenství v péči o dítě 

- vztah s partnerem – partnerské poradenství, řešení abúzu alkoholu a příp. drog, 

posílení rodičovských kompetencí apod. 

 

 

SASRD Rodinka i v tomto čtvrtletí nabízela a pracovala (viz příklad) na poli kompletní 

sanace rodiny za účelem její stabilizace a zamezení rozpadu rodiny či odebrání dítěte do 

ústavní výchovy. 

 

 



 

 

Pracovnice SASRD Rodinka se v tomto čtvrtletí zúčastnili  

- „Workshopu o sociální aktivizaci – Flétna v mrazáku“ v ČB, kde byla představena 

terénní služba pro rodiny s dětmi ze Vsetína, která se taktéž věnuje sanaci rodiny 

- semináře „Úvod do supervize“ 

- semináře „Základy facilitace“ a „Základy krizové intervence“ 

 

2. čtvrtletí 2014 SASRD Rodinka v číslech 

  

počet klientů (rodin): 17 

počet kontaktů: 87  

 

Pracovní tým: 

  

Mgr. Hana Modlitbová – realizátorka      (0,3 úvazku) 
Dita Šmídová – Hejníková, DiS.  – terénní sociální pracovnice   (0,3 úvazku) 
Bc. Sylva Rybářová – terénní sociální pracovnice    (0,6 úvazku) 
 

..a co dál... 

I v době prázdnin a dovolených pokračujeme v naší činnosti, vzdělávání a snažíme se o 

profesionální a kvalitní poskytování služeb. 

 

 

 

Mgr. Hana Modlitbová 

realizátorka   

 

 


