
 

 

 

 

 

 

 

 

I. čtvrtletní zpráva 
(leden – březen 2014) 

Sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi 

-  Rodinka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Rodinka 
Velké náměstí 14 

383 01 PRACHATICE 
mail: rodinka@portusprachatice.cz  

realizátorka:  Mgr. Hana Modlitbová 

 

 

Rodinka s nástupem druhého roku svého fungování zdárně pokračuje v realizaci svých 

služeb a to s cílem kompletní sanace rodiny. 

Co vše to vlastně znamená v praxi? Dá se říci, že jde vlastně o řešení takřka jakýchkoli 

problémů, co se rodiny týká, s cílem udržení a podpoření fungování rodiny a zamezení 

odebrání dítěte do ústavní péče. Je jasné, že pracovníci nemohou být odborníky na vše, 

nicméně široký záběr opravdu mít musí a to včetně přehledu o jiných odborných a 

návazných službách. Malé příklady za vše: 

- příprava matky na porod včetně vysvětlování všeho, s čím se před, během a po 

porodu může setkat, pomoc matce s přípravou tašky do porodnice a přípravou věcí 

pro miminko 

- zároveň shánění této matce jiné bydlení, v Azylovém domě, neb do současné doby 

bydlí u známých, kde už to není možné 

-  u jiné klientky příprava na stěhování do jiného města – co vše zařídit předem, co mít 

připravené, co si ohlídat – pomoc se sestavením harmonogramu příprav a 

samotného stěhování včetně hledání kontaktů na sociální odbor, sociální služby 

v místě bydliště apod. Zároveň motivace této klientky ke zdravotnickému ošetření, 

pomoc s finančním rozpočtem a příprava na případovou konferenci ve spolupráci 

s OSPOD 

- návštěva klientky v Dětském krizovém centru ve Strakonicích – pomoc s vyřízením 

dávek na místním úřadu, komunikace s pracovníky DKC, rozhovor s klientkou. 

Zároveň doprovod další klientky, která se chtěla do DKC podívat 

- setkání s pracovníky OSPOD, jednání o současných klientech, case management, 

pomoc s monitoringem klientů 

- akutní pomoc klientce, kterou napadl fyzicky přítel 

- návštěva v bytě klientů a motivace k hledání jiného bydlení, splácení dluhů – 

návštěva Občanské poradny, hledání zaměstnání apod. – následuje pozvání klientky 

do Rodinného centra Sluníčko za účelem socializace dítěte a podpory kontaktu dítěte 

s matkou 

 



 

 

 

Dalo by se popisovat dále a dále, nicméně alespoň takto konkrétní popis toho, čemu se 

Rodinka 3x v týdnu věnuje u několika rodin či samotných matek z Prachaticka. 

Zároveň se pracovnice Rodinky neustále dále vzdělávají, 1 pracovnice absolvovala kurs o.s 

Thea – Cesta z dluhů. 

 

1. čtvrtletí 2014 SASRD Rodinka v číslech 

  

počet klientů (rodin): 18 

počet kontaktů: 79  

 

Pracovní tým: 

  

Mgr. Hana Modlitbová – realizátorka      (0,4 úvazku) 
Dita Šmídová – Hejníková, DiS. – terénní sociální pracovnice   (0,3 úvazku) 
Bc. Sylva Rybářová – terénní sociální pracovnice    (0,5 úvazku) 
 

..a co dál... 

SASRD Rodinka měla v plánu na tento rok rozšířit otevírací dobu a posílit pracovní tým. 

V současné době ještě čekáme na vyjádření všech případných donátorů, pokud by to bylo 

jen trochu možné, půjdeme dále touto cestou. 

 

 

 

Mgr. Hana Modlitbová 

realizátorka   

 


