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GARANTOVANÁ NABÍDKA ÚKONŮ 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum SASanka 

 

Základní sociální poradenství………………………………………………………       1x týdně/1h 

1) Vykonává výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 

Pomoc při školní přípravě……………………………………………………………     1x týdně/1h 

Podpora v zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti ……………   1x týdně/1h 

Podpora v péči o děti…………………………………………………………………..  1x týdně/1h 

Nácvik rodičovského chování ………………………………………………………..    1x týdně/1h 

Pomoc s vedením  rodinného rozpočtu a domácnosti…..…………………...………..    1x týdně/1h 

Nácvik sociálních kompetencí a podpora v jednání na úřadech,  

školách a školských zařízeních………………………………………………………..   1x týdně/1h 

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte           

      ………………………………………………………………………………………1x týdně/1h 

Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí  

      (vytvoření vhodných podmínek pro vyučování doma v rodině nebo v ambulanci)…………...….1x týdně/1h 

Podpora v zajištění vhodných volnočasových aktivit pro děti………...………………..1x týdně/1h 

Podpora rodičů v tvorbě podnětného prostředí pro trávení volného času dítěte….….…1x týdně/1h 

Podpora v organizování vhodného trávení volného času……......…………………...…1x týdně/1h 

 

2) Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím 

Zprostředkovává kontakt se společenským prostředí   

      (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět) ... 1x týdně/1h 

 

3) Nabízí sociálně terapeutické činnosti 

 

Konzultace s rodinným poradcem – individuální nebo skupinová….……...……. 1x měsíc /1–1,5h 

Mediace – mimosoudní dohoda………………………………………….………......1x měsíc /2-3h 

 

4) Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

     (podpora např. při založení bank. účtu, zajištění dětského tábora, vyjednávání změny lékaře, apod.) 1x týdně/1h 

Podpora ve zlepšení situace rodiny, aby došlo k odvrácení rizika odebrání dítěte…......1x týdně/1h 

Podpora ke změně podmínek, do kterých se děti mohou vrátit z ústavního prostředí …1x týdně/1h 



 

    Všechny výše uvedené úkony jsou garantovány v minimálním časovém rozsahu a mohou být 

rozšířeny dle kapacitních možností registrované služby a po předchozí domluvě s klientem.  

Úkony jsou poskytovány týmem sociálních pracovníků a rodinných poradců v otvírací době 

ambulance nebo po předchozí domluvě v době pondělí – pátek, 7:00 – 19:00h. 

 

Místa ambulancí: 

Vrchlického 824, 506 01 Jičín, dům s pečovatelskou službou 

K.H.Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, budova ZŠ 

Hilmarova 86, 507 32 Kopidlno, budova KVC 

 

Otvírací doba ambulancí Jičín a Vysoké Veselí: 
PONDĚLÍ            9:00 - 12:00 

ÚTERÝ             10:00 – 12:00       13:00 – 16:00 

STŘEDA                                         13:00 – 16:00 

ČTVRTEK        10:00 – 12:00      13:00 – 16:00 

 
 

Otvírací doba Kopidlno: 
PONDĚLÍ            9:00 - 12:00 

ÚTERÝ                                          13:00 – 16:00 

ČTVRTEK        10:00 – 12:00      13:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

Podmínky garantované nabídky: 
 

Nabízené úkony zajišťují bezplatně terénní sociální pracovníci a odborní pracovníci 

osobám, které uzavřeli dohodu o poskytování služeb s Centrem SASanka. Dohodu o 

spolupráci může uzavřít zájemce o službu pouze se sociálním pracovníkem na základě 

zmapování situace zájemce. Podmínkou uzavření dohody je, že zájemce patří do cílové 

skupiny osob, jeho rodina se nachází v nepříznivé sociální situaci a je z Jičínska. Zároveň 

cíl spolupráce zájemce musí být v souladu s cílem služby, kdy naplnění cíle zájemce zlepší 

situaci rodiny a pomůže jejímu fungování. V případě splnění podmínek uzavře sociální 

pracovník ústní dohodu se zájemcem o službu a stane se z něj klient. V opačném případě 

jsou zájemci poskytnuty informace o možnostech řešení jeho situace a službách, které může 

využít.  

 

 


