
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI 



POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sídlo: DOMINO cz, o.p.s.
 Santražiny 753, Zlín 1, 760 01
Telefon:  577 211 809, 577 218 708
Identifikátor  7359385

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zařízení: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa: Za Humny 167, Nový Jičín, 741 01
Kontakt: David Havel
Telefon: 733 534 694
e-mail: sas@idomino.eu

Bezplatná NON STOP LINKA - tel. 800 888 942

FORMA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ambulantní ambulantními službami se rozumí služby, které jsou uživateli poskytovány v prostorách 

organizace DOMINO cz, o.p.s.
Terénní terénními službami se rozumí služby, které jsou uživateli poskytovány v jejím přirozeném 

sociálním prostředí.

VYMEZENÝ OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi.

POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z No-
vého Jičína a celého ORP Nový Jičín, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně 
znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je poskytována rodinám s nezaopatřeným dítětem/dětmi do 26-ti let věku, které jsou ohroženy 
sociálním vyloučením nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Služba je poskytována BEZPLATNĚ rodinám s dětmi v jejich domácím prostředí.

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

AMBULATNÍ 

Úterý 8.00 – 12.00

Středa 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Čtvrtek 8.00 – 12.00

Pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

TERÉNNÍ

Pondělí 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Úterý 12.30 – 16.30

Čtvrtek 12.30 – 16.30



1. VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
• nácvik a upevňování schopností a dovedností
•  aktivity spojené se školou – doučování, psaní domácích úkolů
•  poskytování informačního servisu
•  pracovně výchovné činnost,
•  skupinové debaty, přednášková činnost 

2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
•  poskytování poradenství umožňující lepší orientaci ve společenském  prostředí,
•  poskytování doprovodů do institucí – škola, soud, policie
•  podpora pozitivní komunikace a začlenění do skupiny 

3. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
•  poskytování krizové intervence
•  poskytování odborných konzultací
•  tematicky zaměřená skupinová práce – nacvičování modelových situací

4. POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ 
OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
•  zprostředkování kontaktů a doprovodů
•  práce s blízkými osobami – pouze se souhlasem uživatele,
•  pomoc při vyřizování běžných záležitostí
•  pomoc při psaní životopisů, motivačních dopisů
•  pomoc při vyhledávání práce

CÍLE SAS PRO RODINY S DĚTMI
•  obnovení fungování rodiny
•  zabezpečení vhodného prostředí pro zdravý vývoj dětí, včetně podpoření pravidelné školní  
 (předškolní) docházky a vhodného prostředí pro studium
•  motivace rodiny k samostatnému a zodpovědnému řešení vlastní situace
•  vést rodinu k účelnému hospodaření s prostředky, které má k dispozici
•  snížení závislosti klientů na systémech sociální pomoci
•  prevence sociálního vyloučení

ZÁSADY SAS PRO RODINY S DĚTMI METODY PRÁCE S KLIENTY
•  bezplatnost služby •  motivační rozhovor
•  mlčenlivost a důvěra •  doprovázení klienta a jeho podpora
•  individuální přístup a respektování potřeb •  skupinová práce
•  vytváření bezpečného a důvěrného prostoru • sociální poradenství
•  dobrovolnost • komunitní práce a sociálně terapeutická činnost
•  podpora aktivity, motivace a samostatnosti • individuální plánování s klientem
•  rovný přístup
•  partnerství a vzájemný respekt
•  sociální začleňování
•  návaznost služeb

POSKYTOVANÉ SLUŽBY



Non stop linka je určena mladým lidem z náhradní rodinné a výchovné péče, náhradním ro-
dinám/rodičům, zájemcům o náhradní rodinnou péči. Osobám, které se dostaly do obtížné životní 
situace a nedokážou ji řešit vlastními silami.

Při kontaktu na non stop lince mají klienti právo na anonymitu – nesdělovat o sobě údaje, které 
klienti nechtějí. Mají právo na bezpečnou komunikaci – pracovníci postupují dle etických norem, 
klienti mají právo na slušné jednání a vyjadřování. Právo na profesionální přístup – mají právo na 
rozhovor s odborně vzdělaným pracovníkem s profesionálním přístupem (psycholog, speciální peda-
gog, sociální pedagog). Klienti mají právo ukončit službu bez udání důvodu – telefonát může klient 
kdykoliv v jeho průběhu ukončit bez udání důvodu.

Poradenská služba je poskytována denně, včetně svátků a dnů pracovního klidu. Provoz 
linky je nepřetržitý a telefonní služby pro klienty nejsou zpoplatněny.
Neváhejte se na nás obrátit a získat tak další informace! 

Non stop linka je hrazena z projektu Hnízdo naděje č. 3740085 podpořeného grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrant.cz. 

PORADENSKÁ NON STOP LINKA

Bezplatná NON STOP LINKA 
tel. 800 888 942

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondu. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.


