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ÚVOD 

Výkon sociálně-právní ochrany v registrované sociální službě azylové domy Zákon 108/2006 

Sb.§ 57 vykonávalo šest pracovníků v sociálních službách a jeden sociální pracovník. Práce 

probíhala v každodenním kontaktu s rodiči a dětmi. Možnost ubytování využilo celkem 

21 rodičů (z toho 4 muži) a 33 dětí. Níže jsou popsány konkrétní aktivity, které se vztahují 

k jednotlivým paragrafům zákona. 

 

 

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje dle § 10 odst. 

1 písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně. 

V uplynulém roce se na nás průběžně telefonicky obraceli s dotazy o možnosti ubytování 

těhotných žen nebo rodičů v tísni pracovníci městských úřadů, neziskových organizací, 

případně samotní rodiče a také jejich příbuzní. Byly jim poskytnuty informace o postupu při 

jednání s uchazečem o službu, případně byl domluven termín návštěvy. Jednou za čtvrt roku 

jsme informovali e-mailem azylové domy v Šumperku, Uničově, Krnově, Zábřehu, Šumperku, 

Olomouci, Žamberku, MÚ v Jeseníku a obecní úřady na Jesenicku s nabídkou ubytování 

potřebným rodičům a dětem. K nabídce byl vždy přiložen leták zařízení s možností vytištění, 

vyvěšení a předání potřebným. Letáky jsou k dispozici na webových stránkách a žádáme o 

vyvěšení na obecních úřadech. 

 

 

  



Dle § 11 odst. 1 písm. a) až c) 

a) Pomoc rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte při řešení 

výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 

 

Základní pomoc zajišťují pracovníci azylového domu vysvětlením a popsáním situace nebo 

problému a nasměrováním ke správnému chování. Pokud je třeba, prakticky předvedou, jak 

o dítě pečovat. Pokud se problém opakuje nebo je od počátku závažný navrhují spolupráci 

s odborníkem.  Uživatel, pokud je to jeho cíl, 

spolupracuje se svým klíčovým pracovníkem 

formou individuálního plánování. Může se 

jednat např. o osvojení základních 

hygienických návyků, dodržování režimu 

dne, zajištění pravidelné stravy pro děti, 

pomoc s hospodařením a nákupy, pomoc 

s výběrem vhodné stravy a potravin pro děti 

s ohledem na jejich věk, zajištění pravidelné 

školní docházky. U těhotných žen probíhala 

příprava na porod, pořizování výbavičky pro 

dítě, příprava tašky do porodnice. Maminkám po návratu z porodnice jsme, pokud to 

potřebovaly, poradili s péčí o miminko či se správnou výživou. Tyto a další záležitosti jsme řešili 

i formou prevence na skupinových aktivitách nácvikem při společném vaření, pečení a 

stolování, kterého se účastní i děti. Zaměstnanci s rodiči a dětmi nacvičovali básničky a písničky 

k různým příležitostem a pomáhali tak rozvíjet vyjadřování a slovní zásobu dětí. Oblíbené je 

i cvičení s předškolními dětmi, hry na zahradě nebo naučné výlety do okolí spojené 

s poznáváním přírody. Těchto skupinových aktivit proběhlo celkem 134, účastnilo se jich 141 

rodičů a 198 dětí. Uskutečnilo se 2 672 setkání s dětmi při rozhovoru, nebo jiné formě pomoci. 

Uživatelé žádali o pomoc se zajištěním výplaty alimentů. Měli možnost bezplatných telefonů 

a pomoci se sepsáním potřebných žádostí. Spolupracovali jsme s oddělením sociálně-právní 

ochrany MÚ v Jeseníku, Krnov, Šumperk, Osoblaha, s policií ČR, okresním soudem. 

Podporovali jsme obnovu přetrhaných rodinných vztahů a obnovování kontaktů dětí s otci, 

prarodiči a širší rodinou.  

 

 

  



b) Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům nebo osobám 

odpovědným za výchovu dítěte, poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a 

při péči o dítě zdravotně postižené. 

 

Poradenství ohledně výchovy a zdravotních záležitostí poskytovala také sociální pracovnice 

a zprostředkovala spolupráci s dalšími odborníky ve školách a školkách a Rodinné poradně. 

Uživatelé měli možnost využívat terapeuty k motivačním pohovorům. Uživatelé měli možnost 

zdarma telefonovat k lékařům, do nemocnic, do odborného učiliště, škol a školek a vyřídit si 

své záležitosti. Pracovníci v sociálních službách se věnovali doučování dětí společně s jejich 

rodiči. Na skupinových aktivitách vytvářeli 

společně výrobky, na různá témata během roku 

jako je Advent, Vánoce, Velikonoce apod. 

Spolupracujeme s dětskými lékaři, kteří nás 

kontaktují, pokud rodiče zapomenou na očkování 

nebo preventivní prohlídky svých dětí. Pomohli 

jsme uživatelům s vyřízením nástupu dětí do 

mateřské školky. Ve spolupráci s nadací Agel se 

podařilo uhradit jedné rodině celoroční stravu ve 

školce a nákup školních pomůcek starším dětem. Ve spolupráci se školou se podařilo zajistit 

obědy pro školáky našich klientů. Uspořádali jsme velký výlet do DINO Parku. 

 

 

 

c) Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na 

řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a 

jeho výchovu. 
 

 

I v minulém roce jsme organizovali mnoho besed, které se již staly pravidelnou součástí naší 

nabídky uživatelům, Mají preventivní a výchovný charakter. Snažíme se jim nabízet nový 

pohled na věci, které samy buď nepoznali, 

anebo mají pokřivený pohled v důsledku své 

výchovy v problematickém rodinném prostředí. 

Tyto besedy nemají dát jediný správný pohled 

na danou problematiku, ale mají ukázat další 

možnosti, které je možné využít. Snažíme se, 

hlavně na příkladech, ukazovat jak mohou 

některé věci fungovat jinak a proč se některé 

děti nechovají podle představ svých rodičů. 

Naši uživatelé, se těchto besed pravidelně 



zúčastňují. Uskutečnili jsme besedy na téma zvládání stresu a stresových situací, povídali jsme 

si o samostatném bydlení, o tom co je přitom nutné mít na paměti, zabývali jsme se i vztahy a 

to nejen vztahy v rodině, ale i vztahy s okolím. Probrali jsme také, co nabízí sociální služba 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, s čím mohou nebo naopak nemohou pomoci. 

Ve spolupráci s OSPOD Jeseník se uskutečnily případové konference k řešení vztahů v rodině 

naši uživatelky. Na žádost pracovnic městského úřadu, jsou zasílány sdělení ohledně péče o 

nezletilé děti. Podpořili jme rodinu, jejichž nezletilé dceři se narodilo dítě a ve spolupráci 

s OSPOD a Hmotnou nouzí se podařilo rodinu udržet pohromadě. 

 

 

 

Zpracoval: Straka Jiří 

 


