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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Slunce 

 
Název poskytovatele: 
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. 
 
Druh služby: 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – v souladu se Zákonem o sociálních službách, 
č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/200 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách. Služba je poskytována bez úhrady. 
 
Forma: 
Terénní, ambulantní. 
 
Poslání: 
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Slunce je cílená individuální pomoc 
a podpora rodinám s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dopadů dlouhodobé 
krizové životní situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterých existují 
další rizika ohrožení jeho vývoje. 
 
Cíl: 
Cílem Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Slunce je motivace a aktivizace vlastních 
zdrojů a posilování kompetencí potřebných k překonání náročné životní situace a snižování 
závislosti na vnější pomoci. Protože je služba službou sociální prevence, je důležitým prvkem 
společné spolupráce vyvarovat se sociálního vyloučení rodiny také do budoucna. 
 
 
Věkové kategorie: 

 děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
 děti předškolního věku (1 – 6 let) 
 mladší děti (7 - 10 let) 
 starší děti (11 – 15 let) 
 dorost (16 – 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 18 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let). 

 
Čas a místo poskytování služby: 

 Terénní forma služby je poskytovaná v přirozeném prostředí rodiny (případně 
v neutrálním) v pondělí a v úterý od 8:00 do 15:30, ve středu od 12:00 do 19:00 a v pátek 
od 8:00 do 13:00. 

 Ambulantní forma služby je poskytovaná v pondělí od 8:00 do 10:00 a v úterý od 14:00 do 
16:00 v prostorách Centra služeb Slunce všem, o. p. s., Pražská 910, 273 51 Unhošť 
(pronajatá budova v majetku města). 

Také je možné si po vzájemné domluvě dohodnout i časy jiné. 
 
Podmínky pro přijetí žadatele: 

 Podání žádosti o službu. 
 Osobní jednání se zájemcem o službu o podmínkách spolupráce. 
 Zájemce patří do cílové skupiny, očekávání a potřeby jsou v souladu s cílem a nastavením 

služby a sociální šetření prokázalo potřebnost služby. 
 Při přijetí mají přednost žadatelé s nejdelším zařazením v evidenci podaných žádostí, 
 popřípadě ti žadatelé, jejichž aktuální osobní situace vyžaduje akutní poskytnutí služby. 
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Žádost o poskytování služby: 
Zájemce o službu vyplňuje žádost, která je k dispozici na webových stránkách organizace 
nebo u vedoucího služby nebo u sociálního pracovníka. 
 
Uzavření smlouvy: 
Žadatel přichází na základě vlastního rozhodnutí a uzavírá s Centrem služeb Slunce všem, o.p.s. 
„Smlouvu o poskytnutí sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“. 
Pokud má opatrovníka, smlouvu podepisuje opatrovník. 
Žadatel je seznámen s nabídkou činností a podpory v rámci služby. 
 
Základní činnosti při poskytování služeb v sociálně aktivizačních službách 
pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 


