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Popis realizace poskytované sociální služby 

 

Název sociální služby:  

Rodinné centrum, Most 

 

1. Druh sociální služby:                                   

    Odborné sociální poradenství dle § 37  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách                      

2. Forma sociální služby:  

     ambulantní      

3. Místo poskytování služby :    

     Most, 434 01, U Věžových domů 2934 

 

4. Okruh osob, kterým je služba určena -  rodiny s dětmi z Mostu, Litvínova a spádových obcí 

      Věková skupina:   4  – 80 let                (děti, rodiče, prarodiče, pěstouni aj. blízké osoby) 

            

Posláním odborného sociálního poradenství je prostřednictvím ambulantních služeb a  

podpůrných aktivit pomoci rodinám s nezletilými dětmi řešit náročnou situaci v rodině 

(rozvod, psychické problémy v rodině).  

Cíl služby: prostřednictvím mediace nebo psychoterapie přispět k narovnání vztahů v rodině, 

k navození pozitivní komunikace mezi rodiči, snížit riziko narušení psychosociálního vývoje 

dítěte.         Situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace/psychoterapie: 

A) krizová situace v době rozvodu/rozchodu rodičů 

 výchova nezletilých dětí před a po rozvodu 

 styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi 

 výživné pro nezletilé děti 

 rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou 

vychovávány společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet 

po rozchodu) 

 mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi dospívajícími 

dětmi a rodiči) 

 dysfunkce v komunikaci v rodině 

B) manželská nebo partnerská krize, vyžadující terapeutickou intervenci  

 dysfunkce v komunikaci 

 rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v 
nepříznivé životní situaci 

 rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na 

výchově a výživě dětí 
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ČASOVÝ ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY   

- pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek   12,00 – 20,00 hod                                 

              (dle objednávek uživatelů)    

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:  

 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

ZÁKLADNÍ  SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

- poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace, poskytnutí informací  

o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, 

(například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče), poskytnutí informace 

o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních 

služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení 

a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, zprostředkování navazujících služeb, 

poskytujeme kontakty a základní informace o navazujících sociálních službách, školských 

zařízení, poradnách a úřadech státní i místní správy 

 

b) sociálně terapeutické činnosti:    

MEDIACE, PSYCHOTERAPIE 

-poskytnutí poradenství v sociálních systémech, právu, psychologii a v oblasti vzdělávání, 

pomáháme reflektovat hodnotová a etická východiska, ze kterých při řešení sociálních 

problémů a zvládání životních situací uživatelé procesů intervence vycházejí,  

(veškerá komunikace a terapeutické činnosti s uživatelem jsou vedeny individualizovaně 

s ohledem na jeho stav, typ zdravotního postižení a formu používané komunikace,   

s uživateli vedeme individuální rozhovory, pracujeme s celou rodinou popř. ve skupinách)  

Popis realizace služby:                                                                                                       

Rodinná mediace                                                                                                                   
Rodinná mediace je formou mimosoudního řešení sporů a konfliktů za asistence třetí strany – 

mediátora, jejímž výsledkem (cílem)  je oboustranně přijatelná dohoda.                               

Jedno mediační sezení trvá cca 1- 3 hodiny.                                                                     

POSTUP:                                                                                                                                     

a) Oddělená schůzka mediátora se zúčastněnými stranami  

b) Společná schůzka zúčastněných 

c) Podpis vzájemné dohody o výsledcích mediace 

d) Kontrola dodržování dohody v praxi 

 

Rodinná psychoterapie                                                                                                         
Odborné psychoterapeutické služby pro rodiny s dětmi směřují k narovnání vztahů v rodině, 

k navození pozitivní komunikace v rodině a tedy k odvrácení hrozby narušení vývoje dítěte  

(a jeho sociálního začlenění). Jedno terapeutické sezení trvá 60 - 90 min.                       

Forma: individuální, párová, rodinná                                                                           

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních    

    záležitostí                                                                                                                     

ZÁKLADNÍ  SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ                                                                     - -- 
podporujeme uživatele v samostatnosti a zodpovědnosti za své jednání, poskytnutí informace 

o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. 
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ZPŮSOB, JAKÝM JSOU UŽIVATELÉ ZAPOJOVÁNI DO ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ 

SLUŽBY 

Klient má právo na činění vlastních rozhodnutí, což znamená, že: 

Pracovník vychází při poskytování péče z potřeb a přání klienta. 

Pracovník musí poskytovat informace o alternativních metodách péče, jejich účelu a výhodách.  

Pracovník zahajuje péči pouze se souhlasem klienta 

Pravidelným poskytováním informací o cíli péče, metodách očekávaném výsledku péče pracovník 

umožňuje klientovi spolurozhodovat o dalším  vývoji pomoci.  

 

 

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ UŽIVATELŮ 

 

1. Klient je seznámen s možností a způsobem podání stížnosti v úvodu spolupráce. Informace je 

podána ústně a též v písemné podobě (ve smlouvě). 

2. Klient má možnost v případě potřeby vyjádřit svůj nesouhlas s postupem osob, které realizují 

službu, a to písemně (schránka umístěná v prostorách poskytovatele nebo prostor na web.stránkách 

poskytovatele) nebo osobně statutárnímu zástupci. Statutární zástupce tento podnět s klientem a 

dotyčným pracovníkem/pracovníky projedná do 30 dnů od doručení stížnosti klienta.  

3. O způsobu vyřízení stížnosti je pořízen písemný záznam, který je uložen v dokumentaci. 

 

PODMÍNKY UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

K ukončení spolupráce může dojít ze dvou důvodů: 

1) Ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele: 

   a) zakázka byla splněna 

   b) klient  slovně nebo fyzicky napadl pracovníka nebo se opakovaně chová jiným     

       nevhodným způsobem   

   c) klient min. 3x bez omluvy nedorazil na sjednanou schůzku/konzultaci  

   d) klient nemá snahu řešit svou sociální situaci, nespolupracuje na plnění Individuálního plánu 

   e) klient dochází na schůzky/konzultace pod vlivem  návykové látky  

 

2) ukončení poskytování služeb ze strany klienta :   

    - klient má právo kdykoliv vypovědět službu.  

 

KONTAKT pro sjednání schůzky: 774680013       Adresa:  Most, U Věžových domů 2934 

e-mail:  os.mosty@seznam.cz 

Organizační schéma: 

(1.7.2018) 

 


