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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO 

RODINY S DĚTMI 
V ČR řada služeb upravených v z. č. 108/2006 Sb., které se zaměřují na podporu rodiny v 
náročných  situacích (dle povahy problému, který rodina řeší). Např.: 

 
 

-Sociální poradenství 

-Krizová pomoc 

-Azylové domy 

-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

-Apod. 



SOCIÁLNÍ 

PORADENSTV

Í 

 37, z. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách  Sociální poradenství zahrnuje 

a) základní sociální poradenství, 

b) odborné sociální poradenství. 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 
nepříznivé 
sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů 
sociálních  služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na
 potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 
poradnách pro 
seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením,
 poradnách pro oběti trestných činů a 
domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; 
zahrnuje též  sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností. 

Jedná se o sociální službu poskytovanou bezplatně (resp. bez úhrady klienta). 



KRIZOVÁ 

POMOC  60, z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 
poskytovaná  osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy 
přechodně nemohou řešit svoji  nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 

V případě, že se jedná o pobytovou formu, je možné ji poskytnout na dobu zpravidla 
nepřesahující 7 dní  (např. matka s dítětem bez domova v akutní situaci). 

Jedná se o sociální službu poskytovanou bezplatně (tj. bez úhrady klienta). 



AZYLOVÉ 

DOMY  57, z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 

sociální situaci  spojené se ztrátou bydlení. 

Služba podle odstavce obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Je poskytována za úhradu. 



SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

PRO RODINY S DĚTMI  65, z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Služba sociální prevence poskytovaná v terénní a ambulantní formě. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 
poskytované  rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 
krizové sociální situace,  kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují 
další rizika ohrožení jeho vývoje. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Služba je poskytována bezplatně (tj. bez úhrady klienta). 



ZDR

OJE: 
Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., o sociálních službách, kterou se provádějí 
některá  ustanovení zákona o sociálních službách 


