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SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Ambulantní forma služby je poskytována na adrese Benešovská 507, 
258 01 Vlašim. 

Terénní forma služby probíhá přímo v domácím prostředí uživatelů. 
Služba je zajišťována sociálním pracovníkem, který dochází k rodinám  
do jejich přirozeného prostředí. 

PONDĚLÍ  a  ÚTERÝ    8:00 – 11:00

PONDĚLÍ  až  ČTVRTEK  12:00 – 17:00
Mimo uvedené hodiny je konzultace možná po dohodě se sociálním 
pracovníkem.

Ř Rodiče (pečující osoby) a děti, kteří dodržují společenské normy a plní 
své povinnosti včetně vzdělávacího procesu dětí.

Dílčí cíle:
Ř Rodina, která umí samostatně fungovat ve společnosti.

Naším hlavním cílem je samostatně fungující rodina s vyhovujícím 
zázemím pro děti.

Jaká je kapacita služby?

Ř Rodiče (pečující osoby), kteří zvládají své rodičovské kompetence              
a zajišťují bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj svých dětí.

U terénní formy 12 rodin, u ambulantní formy 15 rodin.

Komu je naše služba poskytována?
Rodinám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci,              
kterou chtějí řešit, ale nedokáží ji řešit vlastními silami.
Služba je poskytována jednotlivcům (matka, otec, jiná pečující osoba)             
s dětmi, úplným rodinám a těhotným ženám.

Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě.
Jakou formou je služba poskytována?

Jaké jsou cíle naší služby?
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Služba je poskytována bezplatně.

Ř Vztahy v rodině (rozvod či rozchod rodičů, řešení konfliktů v rodině, 
zlepšení a upevnění vztahů mezi rodinnými příslušníky)

Ř Finanční situace rodiny (vytvoření rodinného rozpočtu, hospodaření  
s financemi v rodině, řešení dluhových obtíží rodiny, nalezení  
vhodného zaměstnání rodičů aj.)

Ř Bytové podmínky rodiny (podpora v udržení nebo nalezení           
vhodného bydlení pro rodinu, vedení domácnosti a hospodaření)

Ř Vzdělávání dětí (nácvik správné přípravy dětí na školu, školní     
příprava dětí, nastavení komunikace se školou aj.)

Ř Péče o děti (vytváření vhodného podnětného prostředí pro vývoj 
dítěte, vzdělávání dětí a vhodné trávení volného času rodiny, nácvik 
hygienických návyků a další)

Kolik služba stojí?

V rámci naplnění cílů služby se pracovníci zaměřují na pomoc uživatelům 
zejména v těchto oblastech:

 PRO RODINY S DĚTMI ZRNKO
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
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