
 

 

c) Sociálně terapeutické činnosti 

 Individuální rozhovory s rodiči, dětmi nebo 

celou rodinou - plán při stěhování rodiny, 

potřeba domluvy na pravidlech v rodině, 

domluvy na úklidu, rozhovory o dítěti, jeho 

chování. 

 Skupinové rozhovory s rodiči - očkování, 

vzdělávání dětí, cestování v MHD.  

 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 Pomoc s vyřizováním záležitostí, které jsou 

spojené s výchovou a péčí o dítě vyhledávání 

nebo změna lékaře, zápis dítěte do MŠ/ZŠ, 

vyšetření v Pedagogicko-psychologické 

poradně), finančním zabezpečením rodiny, 

zaměstnáním, bydlením. 

 Pomoc a doprovody uživatelů při jednáních na 

úřadech a institucích, školských a 

zdravotnických zařízeních, s majiteli 

nemovitostí. 

 Společné aktivity rodičů s dětmi vedoucí k 

upevnění rodinných vztahů (aktivizační a 

osvětové akce, tematická setkání). 

 Podpora a zprostředkování kontaktu rodičů s 

dětmi, které žijí odloučeně (v náhradní rodině, 

v institucionální péči). 

 

 

 

 

Další činnosti   

 Poskytování potravinové pomoci rodinám ve 

spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, z. 

s.  

 

 

Kontakty a provozní doba služby  

Ambulantně v sídle služby:  U Tiskárny 515/3, 

702 00 Ostrava-Přívoz. Prostory služby nejsou 

bezbariérové. 
  

Pondělí   

Úterý   

Středa   

Čtvrtek 8:00 - 12:00  

Pátek Zavřeno  

 

 

Terénně je služba poskytována:  

 

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 

Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 

Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 

Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 

Pátek Zavřeno  

 

Telefon:   

Tel.: 597 822 092, 725 119 661 

   

E-mail: rodina@jekhetane.cz   

  

Kontakt na vedoucí služby:  

Lenka Martišová, tel.: 725 119 661 

rodina@jekhetane.cz  

 

Vedení organizace:  

E-mail: jekhetane@jekhetane.cz  

Tel.: 596 136 609   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KLUB-KO 

 

 

sociálně aktivizační služba  

pro rodiny s dětmi  
  

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.  
  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poslání organizace 
Organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. usiluje 

o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní 

společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních 

služeb a jiných doprovodných aktivit, v rámci 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje.  

  

Základní informace o službě  
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-

KO podporuje rodiny s dětmi v nepříznivé sociální 

situaci.  

 

Nepříznivá sociální situace je chápána jako 

nezkušenost nebo problémy v některé z těchto 

oblastí:  

 hospodaření v domácnosti,  

 výchova a péče o dítě,  

 příprava na rodičovství,  

 vzdělávání dětí,  

 vyřizování běžných záležitostí,  

 navázání a udržení kontaktu s dítětem 

žijícím mimo prostředí rodiny. 

 

Cíle služby   
 Rodina umí hospodařit s penězi a vést 

domácnost. 

 Rodina dbá o zdravý vývoj dětí (lékař, 

stravování, péče o dítě). 

 Rodina podporuje vzdělávání dětí. 

 Rodina plní své výchovné funkce (návyky 

slušného chování, mezilidské vztahy). 

 Rodina poskytuje dětem citové zázemí 

(pocit jistoty, bezpečí a lásky). 

 Rodina umí vyřídit běžné záležitosti (úřady, 

instituce). 

 Rodina je podpořena ve vzájemném 

kontaktu (děti v náhradní nebo ústavní péči).  

 

 

Okruh osob, jímž je služba určena  
Služba je poskytována nastávajícím rodičům 

nebo rodině s dětmi/dítětem ve věku 0 – 15 let, 

nacházející se v nepříznivé sociální situaci, 

zejména v sociálně vyloučených lokalitách. 

 

 

Zásady poskytování služby  
Individuální přístup  
Pracovník poskytuje službu podle 
individuálních potřeb rodiny. 
 
Rovnocenný přístup 
Pracovník přistupuje ke každé rodině 
rovnocenně, podporuje vzájemnou důvěru a 
respekt. 
 
Respektování volby 
Pracovník respektuje vlastní rozhodnutí 
uživatele.  
 
Podpora samostatnosti 
Při řešení problémů rodiny pracovník 
zohledňuje schopnosti, příležitosti a možnosti 
členů rodiny a jejich blízkého sociálního okolí. 
 
Mlčenlivost 
Pracovník nesděluje třetím osobám žádné 
skutečnosti, pouze na základě povinnosti 
stanovené zákonem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti poskytované službou  
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je 

vymezena § 30 vyhlášky 505/2006 Sb., v platném 

znění.  

  

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

s dětmi: 

 Nácvik rozvojových činností s dětmi a motivace 

rodičů k pravidelnému provádění těchto 

činností, 

 vedení dětí k sebeobsluze a k zapojování do 

pracovních činností v domácnosti, 

 vedení dětí k plnění školních povinností, k 

dodržování hygienických návyků, k využívání 

vhodných volnočasových aktivit, ke čtení, k 

procvičování logopedických cvičení a k 

přiměřenému zacházení s finančními 

prostředky, 

 

s rodiči: 

 pomoc s hospodařením rodiny a s řešením 

nepříznivé finanční situace, 

 podpora rodiny při vedení domácnosti a 

dodržování základních hygienických návyků, 

 pomoc a podpora rodiny v období očekávání 

narození a po narození dítěte. 

 

 

b) Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

Pracovníci doprovázejí děti do školy, školského 

zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět v 

odůvodněných případech bez účasti rodičů, např. 

při náhlém onemocnění, úrazu rodiče. 

 


