
Motto :
„Společně a jeden pro druhého“



Základní údaje

 rok založení 2005

 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín – diakonická organizace)

 Poskytované sociální služby

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (od října 2006)

 nízkoprahový klub pro děti od 6 do 15 let (od října 2007)

Krátkodobé projekty v minulosti:

 Vzdělávací program financovaný z EU - program Iniciativy Společenství Intereg
IIIA ČR Bavorsko-od prosince 2005 do listopadu 2007 – 6 dvoudenních 
seminářů)

 Trénink rodičovských dovedností (rodičovský klub) – od září 2008 do května 
2009

 registrace pro výkon SPO

 4 pracovníci pro přímou práci s klienty



Spolupráce

Sociální akademie Haus Silberbach

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež v rámci KPSS 
v Chebu

Agentura pro sociální začleňování v romských 
lokalitách - LP

Tým pro mládež

Případové konference (Case management)



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(sanace rodin)

Cílová skupina:

 rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let, nacházející se v obtížných životních situacích.

 nastávající rodiče, kteří byli během svého vývoje zanedbáváni nebo ohroženi, je zde 

riziko, že nebudou umět o dítě pečovat, nemají pro dítě připravené podmínky odpovídající 
jeho potřebám, nemají ve svém okolí spolehlivou soc. podporu.

 dítě (do 18 let), které se nachází v obtížné situaci.



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(sanace rodin)

Cíle:
 přispět ke zlepšení vztahů v rodinách (udržení funkční rodiny)
 podpora multidisciplinární spolupráci s cílem efektivněji pomoci 

rodině
 minimalizovat rizikové chování u dětí
 snížit riziko odebrání dítěte z rodiny 
 podpora kontaktu umístěného dítěte s jeho rodiči, příp. širší 

rodinou za účasti a spolupráce nejširšího týmu odborníků, 
 pracovat na bezpečném návratu dítěte do vlastní rodiny ve 

spolupráci s dítětem, rodinou a dalšími kompetentními odborníky,
 pokud dítěti soud zrušil nařízení ústavní výchovy– cílem je podpora 

a udržitelnost kvalit změn v rodině po návratu dítěte domů.
 pracovat s rodinami v jejich přirozeném prostředí  



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(sanace rodin)

 služby jsou bezplatné a dobrovolné

 jak se k nám rodina dostane (sama, doporučení, case management)

 kde působíme



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(sanace rodin)

Příklady konkrétních cílů práce s rodinou:
 Pomoc se zajištěním sociálních dávek, dokladů
 Objasnění dluhů rodiny
 Pomoc se zajištěním splátkových kalendářů s reálnou perspektivou umořování dluhů
 Pomoc s postupným vyrovnáváním rodinného rozpočtu (nácvik hospodaření)
 Nastavit systém úklidu v domácnosti a jeho udržování
 Pomoc s udržitelností bydlení
 Pomoc s úpravou bytových podmínek, aby děti mohly zůstat v péči rodičů nebo se mohly 

vrátit domů, příp. mohly alespoň jezdit domů na návštěvy
 Pomoc s přípravou na návštěvu dítěte v rodině
 Management rodiny-čas v rodině pro práci /včetně školních povinností/, výchovu, hru, 

odpočinek 
 Zavedení systému pochval a trestů v rodině
 Podpora rodičů při stanovení hranic chování/pravidel pro dítě
 Pomoc s nácvikem rodičovského chování v konkrétních situacích /např. při ranních rituálech, 

příchodech ze školy, při jídle, školní přípravě…/
 Zmírnění sociální izolace rodiny, dítěte
 Zlepšení rodinné komunikace
 Podpora smysluplných volnočasových aktivit
 Zlepšení nebo vytváření pravidel komunikace se školou



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(sanace rodin)

Kontakty na poradenské pracovnice:

Bc. Lucie Pavelková   728 278 389

Bc. Hana Strádalová, DiS.   728 170 850



Nízkoprahový klub pro děti 
od 6 do 15 let

„Nízkoprahový klub Útočiště nabízí bezpečný prostor dětem ve věku od 6 do 15 
let z Chebu a blízkého okolí, které jsou ohroženy nežádoucími sociálními jevy. 
Pracovníci klubu se snaží, aby se tyto děti nedostávaly do obtížných životních 
situací a nabízí jim pomoc a podporu, pokud se v takových situacích ocitnou.“

Cílem je:

 zajistit dětem nekomplikovaný přístup k pomoci (principy nízkoprahovosti)
 pomoc v krizové situaci a při řešení sociálních problémů uživatelů
 poskytování poradenství, doprovod, nasměrování na další odborníky
 vytváření zázemí pro trávení volného času uživatelů, ve kterém nejsou ohroženi 

užíváním návykových látek, násilím či jiným omezováním
 nabídka různých volnočasových aktivit 
 umožnit dětem realizaci vlastních nápadů
 rozvíjet sociální dovednosti uživatelů 
 prevence společensky nežádoucích jevů 
 seznámení dětí s možnostmi a způsoby řešení konfliktních situací

↕
TÉMATICKÝ MODEL



Nízkoprahový klub pro děti 
od 6 do 15 let

Tématický model

 Obsahový rámec pro běžný obsah klubu (12 tématických okruhů)

škola (leden)

rasismus a xenofobie (únor)

konfliktní chování, agrese, násilí  (březen)

trestná činnost (duben)

láska/vztahy/sexuální chování (květen)

fyzické a duševní zdraví  (červen)

volný čas a rekreace  (červenec)

klub/program/služby (srpen)

návykové látky  (září )

sociální zdatnost  (říjen)

parta/vrstevníci (listopad)

rodina (prosinec)



Nízkoprahový klub pro děti 
od 6 do 15 let

Fotky z besed a dalších aktivit v rámci tématických měsíců:



Nízkoprahový klub pro děti 
od 6 do 15 let

Akce 2007 – 2010 (ke zpestření rutiny, klubu, propagace zařízení)

 „Barevné odpoledne“  (výzdoba klubu)

 „akce u koní“ – exkurze v místním jezdeckém klubu

 Výlety do lanových center (Dolní Polžice, ML), do ZOO (Plzeň), muzikál (Praha)

 Divadelní představení dětí „Království Dobré Mysli“ v div. klubu D

 Prezentace na „Turné pro nízkoprahy II“

 Míkulášská, Karneval, Vánoční posezení , Diskotéka

 Horolezecká stěna v DDM Sova

 Vodácká výprava na raftech po řece Ohři

 Dílny (keramická, výtvarná)

 Tancování 

 Letní tábory (Kraslice)



Nízkoprahový klub pro děti 
od 6 do 15 let

http://www.utociste-cheb.cz/fotogalerie/divadlo_20080924/slides/divadlo_20080924_002.jpg


Nízkoprahový klub pro děti 
od 6 do 15 let

otevírací doba

pondělí, úterý, středa

14 - 16.00 h (pro děti od 6 do 11 let)

16 - 18.00 h (pro děti od 12 do 15 let)



Kontakt na vedoucí zařízení:

Bc. Jana Kotounová, DiS.

 354 433 169, 602 422 169

utociste.cheb@seznam.cz

www.utociste-cheb.cz
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Děkuji Vám za pozornost!


