
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. čtvrtletní zpráva 
( říjen - prosinec 2013) 

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 v tomto čtvrtletí završila rok svého „nového“ fungování ve smyslu hlavní činnosti této 

služby a to sanace rodiny.  

I toto období nám potvrdilo smysl fungování této služby a její místo v systému péče o rodinu 

jako takovou. Rodinka má své nezastupitelné místo v péči o rodinu a to velmi zásadním 

způsobem v situacích, kdy hrozí rozpad rodiny, ztráta bydlení, absence financí, 

nedostatečná péče o dítě apod. V těchto případech jsme schopni nabídnout intenzivní a 

dlouhodobou podporu a pomoc rodině – ohledně řešení dluhové problematiky ve spolupráci 

především s Občanskou poradnou, zajištění nezbytných sociálních dávek ve spolupráci 

s Úřadem práce Prachatice, podporu v hledání zaměstnání a bydlení, zajištění ubytování 

v případech ztráty bytu – ve spolupráci s Farní charitou Prachatice, Azylovým domem Rybka 

Husinec a Dětským krizovým centrem Strakonice, pomoci rodině v péči o dítě, která se často 

děje ve spolupráci s Rodinným centrem Sluníčko Prachatice a za pomoci dětských lékařů 

apod. 

Jde tedy o velmi komplexní nabídku odborné pomoci rodinám, která především ve spolupráci 

s OSPOD Prachatice si klade za cíl udržet rodinu a zajistit tak zdravý vývoj dítěte. 

Za rok 2013 jsme tedy v těchto oblastech pomáhali celkem 24 rodinám žijících v Prachaticích 

či blízkém okolí. 

V tomto čtvrtletí také 2 pracovnice absolvovaly dvoudenní seminář na téma: „Attachment 

v sociálně právní ochraně dětí“. 

 

3. čtvrtletí 2013 SASRD Rodinka v číslech 

  

počet klientů (rodin): 18 

počet kontaktů: 53  

 

 

 



 

 

Pracovní tým: 

  

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

..a co dál... 

I v roce 2014 pokračujeme v naší činnosti, velkou radostí pro nás je získání finančních 

prostředků pro naše služby od Nadace Terezy Maxové dětem. Nicméně zásadní pro nás je 

podpora ze státních zdrojů a to od MPSV, což nám v těchto dnech ještě není známo. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Modlitbová 

realizátorka   

 


