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1   Sdružení sociálních asistentů 

Občanské sdružení se zabývá možnostmi terénní sociální práce, jak na úrovni její realizace s 

cílovou skupinou znevýhodněných rodin, tak v oblasti metodiky a koncepční činnosti.  

Realizace terénní služby se odvíjí od kontinuálního projektu Sociální asistence pro znevýhodněné 

rodiny s dětmi, který je hlavní aktivitou sdružení od r. 2004. Jeho obsahem je poskytování služeb 

znevýhodněným rodinám s dítětem/dětmi s rizikem umístění dětí do ústavné péče. Pilířem projektu je 

poskytování sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve městě Ostrava.  

POSLÁNÍ ORGANIZACE:  

Sdružení sociálních asistentů poskytuje služby znevýhodněným rodinám s dítětem či s dětmi v 

nepříznivých, případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly 

vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s uživateli služby usiluje o zachování 

společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny. 

ČINNOSTI v r. 2011: 

1. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 

Služba sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi nabízí podporu, provázení a praktickou pomoc 

rodinám, které z různých důvodů nemohou zajistit svým dětem adekvátní podmínky, ale přejí si svou 

situaci zlepšit. Sociální asistent spolupracuje s rodinou při řešení problémů týkajících se výchovy dětí, 

vedení domácnosti, bydlení, hledání zaměstnání, rodinného rozpočtu, vyřizování záležitostí na úřadech, 

pomáhá dětem se školní přípravou a podílí se na organizování jejich volného času. Poskytování služby má 

tedy vést k vytvoření takových podmínek v rodině, aby děti nemusely odejít do péče jiných osob či 

zařízení. 

2. Doplňkové aktivity 

Systém sociálních služeb umožňuje reagovat pouze na některé z problémů sociálně vyloučených rodin. Do 

jeho legislativního vymezení nezapadá mimoškolní vzdělávání dětí v širokém slova smyslu, které by bylo 

výrazně individualizováno podle potřeb konkrétní rodiny, a které by bylo odezvou na skutečné prostředí, v 

němž dítě vyrůstá (míra deprivace a dostupnosti podnětů - hračky, knihy, komunikace dítěte s dospělými a 

s vrstevníky, nahlížení světa z perspektivy vyloučené lokality, apod.). Dětem ze sociálně vyloučených rodin 

schází příležitost k sebepoznání, k rozvoji dovedností, příležitosti k pochopení principů fungování občanské 

společnosti (včetně právního vědomí), k vytváření pozitivní hodnotové orientace. Projekt financovaný z 

grantu Nadace Terezy Maxové dětem byl zahájen v r. 2010 a doplňoval do 30.6.2011 poskytování sociální 

služby o další významné aktivity, zejm. v oblasti: 

 individuální a skupinové předškolní a školní přípravy dětí s asistentem, 

 individuálních a skupinových aktivit výchovně-preventivního charakteru. 

K dalším doplňkovým aktivitám patřil provoz charitního šatníku, díky laskavosti dárců. 

3. Vzdělávání 

Sdružení sociálních asistentů dále působilo jako akreditovaná vzdělávací instituce MPSV (2010/0993-I) 

realizací vzdělávacích programů a supervize u poskytovatelů sociálních služeb. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Adresa poskytovatele:              Smetanovo náměstí 1180/7  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 

IČ:                                                  26642638  

bankovní spojení:                      1653980389/0800  

Statutární orgán o.s.:                 Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., předsedkyně o.s.  
                                                      tel. 724 794 102, dana@socialniasistence.cz 
 
Vedoucí projektu:                      Mgr. Dominika Najvert, tel.: 608 637 236;    
                                                       dominika@socialniasistence.cz 
 
Kontakty na internetu:              socialni.asistence@centrum.cz 
                                                        www.socialniasistence.cz 
 

Číslo registrace:                           5716379  
                                                        (registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) 

Registrující orgán:                       Krajský úřad MSK Ostrava 

Pracovní doba terénní formy:   Po – Pá: 8.00 – 18.00 hodin 

       So – Ne:    / 

Kapacita sociální služby:             35 rodin 
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2  Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 

Kontinuální projekt Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi byl jedním z prvních 

pokusů zavést terénní služby znevýhodněným rodinám s dětmi v Ostravě, a od samotného počátku se 

realizuje v úzké spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí. 

Cílovou skupinou jsou: 

- rodiny s nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci (chudoba, nezaměstnanost, 

zadlužení, vnitřní i vnější konflikty, osamělost rodiče atd.), zejména je-li nebezpečí, že by tato sociální 

situace mohla vyústit v uložení výchovného opatření, nebo již bylo toto opatření uloženo a hrozí umístění 

dítěte mimo rodinu, 

- rodiny, které na základě informovaného rozhodnutí vysloví zájem o aktivní spolupráci, 

- rodiny s pobytem na území města Ostravy a širšího správního obvodu 

Hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržení dítěte 

v podmínkách funkční rodiny. 

Dílčí cíle: 

 vytvoření podmínek pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami, které dlouhodobě žijí 

v nepříznivých sociálních situacích, ale nevyhledají institucionální pomoc, 

 prevence a včasné odhalení ohrožení dětí a sociálního vyloučení rodiny, 

 zvyšování kvality života všech členů rodiny skrze pomoc, podporu a provázení, asistenční služby, 

posilování vnitřních i vnějších zdrojů, poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů, 

 pomoc při řešení konkrétních problémů formulovaných v plánu spolupráce (např. zlepšení prospěchu 

a chování dětí, zprostředkování komunikace mezi rodinou a institucemi apod.) 

 předcházení situacím, vedoucím k umístění dětí mimo rodinu, 

 prevence rizikového chování dětí nebo jeho opakování. 

Služba je klientům poskytována bezplatně. 
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3 Ukazatele  

CÍLOVÁ SKUPINA: 

V roce 2011 byla služba poskytnuta celkem 50 rodinám se 109 dětmi1 

Složení klientů z hlediska věku: 

Rodiče/pečující osoby podle věkových                           Děti podle věkových kategorií: 

kategorií:                                                                           

 

 

 

 

 

Klienti z hlediska pobytu ve městě Ostrava a širším správním obvodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
 
1
 Jedná se o počet dětí, jimž byla služba přímo poskytnuta, nikoli o počet dětí v rodinách. 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Dítě má neomluvené absence, toulání

Byt je obýván bez oprávnění

Byt nesplňuje základní požadavky (hygienické, bezpečnostní)

Nedostatečná hygiena

Špatný zdravotní stav dětí

Špatný zdravotní stav některého z rodičů/pečovatelů

Rodina není schopna udržovat pořádek v bytě

Reálně hrozí vystěhování

Rodina nemá vypořádány administrativně-právní náležitosti 

Rodina se dostala do potíží podvodným/nesolidním jednáním …

Konfliktní soužití v rodině

Problematický postoj rodiny ke spolupráci s OSPOD 

Problematické stravování dětí

Špatný psychický stav dětí

Dítě má špatný prospěch, reálně hrozí propadnutí

Rodina má dluhy na nájemném

Dluhy rodiny  nejsou řešeny 

Nezaměstnanost v rodině (jeden nebo oba rodiče dlouhodobě)

Dítěti chybí systematičtější domácí příprava

Rodina nemá vyřízeny dávky, na které má nárok

Dítě nerespektuje autoritu dospělého nebo jsou jiné výchovné …

Dítěti chybí koníčky, nenavštěvuje žádné zájmové aktivity

Rodiny, kterým byla poskytována služba podle městských částí/obcí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problémové okruhy podle výskytu v rodinách: 
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Absence zájmových aktivit byla sice nejčastěji se vyskytujícím problémem v rodinách, nebyla však 

vnímána jako prioritní, předmětem zakázek klientů byly častěji výchovné a vzdělávací problémy dětí, 

nevyřešené právní záležitosti rodiny (doklady, svěření dítěte do péče, pozůstalost, způsobilost k právním 

úkonům aj.) a sociální dávky. Dále se jednalo o často provázané problémy související s bydlením a 

zadlužením. Ve srovnání s předchozími léty se častěji vyskytovaly potíže v oblasti zdraví, a to jak u dětí, tak 

u rodičů, jen zřídka však byly předmětem spolupráce. Oblasti spolupráce lze rozdělit do 4 základních 

kategorií: 

Oblasti spolupráce podle výskytu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastějším zprostředkujícím subjektem byly orgány sociálně-právní ochrany dětí, které svým 

klientům službu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi doporučily. Nejvíce rodin bylo 

doporučeno OSPOD Statutárního města Ostravy. Někteří klienti kontaktovali sdružení sami, zejména 

pokud někdo v jejich okolí službu již využíval, dále byl kontakt zprostředkován poskytovateli jiných služeb, 

poradenskými a školskými zařízeními.  

OSPOD jako zprostředkující subjekt: 
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Výkonové ukazatele 

V roce 2011 bylo pracovníky projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 

uskutečněno a podloženo v záznamech 1 530 hodin přímé práce s rodinou, přesněji 3 061 intervencí  a  

135 kontaktů (indikátory stanovené donátory pro výkon sociální služby, doplňkové aktivity se 

nezapočítávají). 

S ohledem na celkové náklady pro zajištění poskytování sociální služby 1 618 935 Kč/rok lze 

orientačně náklady na 1 intervenci v rodině klientů vyjádřit v hodnotě 529,- Kč. Jedná se o průměrné 

náklady zahrnující veškeré výdaje včetně cestovného, vzdělávání pracovníků, provoz kanceláře, mzdy 

managementu atd. Průměrné náklady na zajištění 1 rodiny v r. 2011 činily 32 379,- Kč/rok (proti roku 

2010 snížení průměrných nákladů o 12 113,- Kč na rodinu), přičemž průměrné náklady z veřejného 

rozpočtu na jedno dítě v ústavní péči jsou podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 39 352,- 

Kč/měsíčně.  

V rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje byl poptávaný počet intervencí 200 

měsíčně. Reálný počet intervencí je vždy otázkou nabídky a poptávky vycházející z potřeb v rodinách. 

Počet intervencí v jednotlivých měsících byl ve skutečnosti následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt - Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve  prospěch konkrétního uživatele a jeho rodiny 

nebo zájemce o sociální službu, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace. Časovou jednotkou je 10 minut a 

za další uskutečněné minuty se kontakty nenačítají. Kontakty  smí provádět pouze pracovník splňující kvalifikační 

požadavky podle  zákona č. 108/2006 Sb. Kontakt může mít formu interakce mezi klíčovým pracovníkem a 

uživatelem/zájemcem, pracovníkem jiné instituce či jinou osobou, např. kontakt s úřady, školou, soudy apod. a to 

formou osobní, telefonicky, písemně. 

Intervence - Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního uživatele a jeho 

rodiny nebo zájemce o službu a jeho rodiny, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace a realizována v rámci 

naplnění individuálního plánu. Časovou jednotkou je 30 minut  a za každých dalších  uskutečněných 30 minut se počet 

intervencí načítá. Intervence smí provádět pouze pracovník splňující kvalifikační požadavky podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách.  Za intervenci se nepovažuje: cesta ke klientům a zpět, zpracování zápisu z jednání 

s uživatelem do spisové dokumentace, běžné výkaznictví, administrativní práce, porady, školení, supervize, intervize, 

vzdělávání. 
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rok počet rodin počet intervencí

2009 38 2528

2010 40 2715

2011 50 3061

celkem 8304

0 2 4 6 8 10 12

Rodina není schopna udržovat pořádek 
v bytě

Rodina má dluhy na nájemném

Rodina nemá vypořádány 
administrativně-právní náležitosti 

Dluhy rodiny  nejsou řešeny 

Rodina nemá vyřízeny dávky, na které 
má nárok

7%
12%

81%

Dítě bylo v době 
poskytování služby trvale 
umístěno mimo rodinu

Dítě bylo v době 
poskytování služby 
přechodně umístěno 

mimo rodinu 

Dítě v rodině po celý čas 
poskytování služby

Za dobu realizace veřejné zakázky docházelo k postupnému zvyšování kapacit služby sociální 
asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi: 

 

 

 

Cíle sociální služby: 

S ohledem na hlavní záměr projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi je 

naplňování cíle „dosáhnout podmínek, za kterých děti setrvají v péči svých rodičů (případně jiných 

blízkých osob, pěstounů, poručníků)“ splněno částečně: z 50 rodin, které v r. 2011 služby využily, byly 

děti do péče jiných osob a institucí umístěny v 7 případech, z toho 13 dětí celkem ze tří rodin přechodně, 

z důvodů bytových a zdravotního stavu pečující osoby. Trvale (do ukončení poskytování služby a 

pravděpodobně dále) bylo umístěno 8 dětí z celkem 4 rodin. V tomto kriteriu se meziročně jedná o 

nejvyšší počet dětí od roku 2007. Výrazně se v něm projevil zdravotní stav pečujících osob – 2 děti byly 

umístěny z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu rodiče a 4 děti trvale opustily svou rodinu 

v důsledku úmrtí pečující osoby. V jednom případě došlo k umístění dítěte do péče jiného příbuzného, ve 

zbývajících do pobytového zařízení. 2 děti byly přechodně opuštěny matkou (zanechány v domácnosti) 

matkou a práce na zlepšení podmínek k jejich navrácení do rodiny pokračují v roce 2012. 

 

 

 

 

Z hlediska cílů stanovených klienty byly nejúspěšnější zakázky zaměřené na tyto problémy: 
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0 2 4 6 8 10 12

Porušování vnitřních pravidel (zejm. nedodržení dohod a termínů)

K ukončení spolupráce došlo ze strany klienta před rozpracováním zakázky

Známky zneužívání sociální služby

Sdružení sociálních asistentů je rovněž osobou 

pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, která 

je poskytována v mezích sociální služby. Větší části rodin 

je sociální služba poskytována ve spolupráci s orgány 

SPOD. V případech, kde ke spolupráci nedochází, se 

jedná převážně o zakázky vyžadující spolupráci 

s dospělými členy rodiny, na cílech týkajících se zajištění 

materiálních podmínek domácnosti – řešení dluhů, 

bydlení, administrativně právních a dávkových záležitostí.  

Spolupráce s OSPOD má zejména formu 

předávání informací, poskytování pravidelných zpráv,  

v některých městských obvodech také konzultací 

společného postupu. Spolupráce s OSPOD je realizována 

vždy s vědomím klientů, stoupá však poptávka po 

programech, které by mohl OSPOD klientům nařídit, 

resp. mohl více zasahovat do kontraktu a podílet se na 

stanovování cílů a aktivit, které si klient sám přímo nevyžádal, ale akceptuje je a jsou v zájmu ohroženého 

dítěte. 

Problémy při poskytování sociální služby 

Nejčastějším problémem ve spolupráci s klienty byl přístup k závazkům s poskytovatelem, zejména 

dodržování vnitřních pravidel. Téměř výhradně se jednalo o přítomnost klientů v domácnosti či na 

smluveném místě v daném termínu. Ve dvou případech bylo diskutováno možné zneužívání sociální 

služby. V sedmi případech došlo k ukončení spolupráce ještě před rozpracováním zakázky, vydávat však 

tuto skutečnost jednoznačně za problematickou není na místě, klient může až v průběhu spolupráce zjistit, 

že služba není tím, co potřebuje, nebo pro něj cíle služby přestanou být atraktivní. 

Inspekce kvality sociální služby: 

V roce 2011 v organizaci proběhla inspekce poskytování sociálních služeb krajským úřadem od 25.1.2011 

do 17.5.2011 s výsledkem:  

 počet dosaženych bodů: 115 

 zásadní kriteria: 5 kriterií bylo hodnoceno jedním bodem. 
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7,11%

87,52%

0,72%

4,09%

0,56%

100,00%

Procentuální spoluúčast

Procentuální spoluúčast

12 218,00

68 938,50

1 477 257,05

Celkem:

Procentuální spoluúčast

Procentuální spoluúčast:

Procentuální spoluúčast:

9 460,00

Individuální projekt Moravskoslezského kraje

Dotace Statutární město Ostrava 120 000,00              

1 687 873,55           

Příjmy z vlastní činnosti (vzdělávání)

Celková výše nákladů 

Dary

Grant Nadace Terezy Maxové dětem

4 Finanční zajištění činnosti o.s. Sdružení sociálních 
asistentů 

Sdružení sociálních asistentů hospodařilo s částkou 1 687 873,55 Kč. Z toho 1 618 935,- Kč bylo 

použito na financování sociální služby a 68 938,50 Kč na doprovodné aktivity, které nepatří k obligatorním 

činnostem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a jeho prováděcí vyhlášky (školní a předškolní příprava, výchovně-preventivní skupinové akce). 

 

 
 

 

 

 

Rozdělení výdajů podle účtových skupin účtové třídy – náklady: 

Účtová skupina Název účtové skupiny Kč 

50 Spotřebované nákupy 66 348 

51 Služby 330 671 

52 Osobní náklady 1 280 771 

53 Daně a poplatky 2 500 

54 Ostatní náklady 7 584 

Celkem  1 687 874 

V roce 2011 bylo ukončeno tříleté financování  prostřednictvím individuálního pojektu Moravskoslezského 

kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, v němž Sdružení sociálních 

asistentů plnilo roli subdodavatele. 

5 Poděkování dárcům 

 

 

MUDr. Milena Pavlisková 

Jiří Holec 

Kateřina Lukešová 

manželé Ovesní 

Kamila Štěpánková 

Lucie Feiková 

Stanislav Talla 

Edita Kopecká 

Hana  Štrbová 
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6  Personální zajištění v r. 2011 
 

Projekt  Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 

 

Vedoucí projektu: 

Mgr. Dominika Najvert, tel.: 608 637 236; dominika@socialniasistence.cz 

Metodik: 

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., tel: 724 794 102; dana@socialniasistence.cz 

 

Sociální asistentky (sociální pracovnice): 

Mgr. Jana Šalková  

Bc. Irena Balogová  

Mgr. Martina Něničková  

Hana Střilková, DiS. 

dohody o provedení práce: 

Mgr. Kateřina Lukešová 

Mgr. Martina Baranová           

Mgr. Martina Schottnerová 

Radka Matyásková, DiS. 

 

V přepočtu na úvazky počet sociálních pracovníků 2,7 + DPP, počet ostatních pracovníků (včetně 

zajištění účetnictví a úklidu) 1,25 + DPP. 

 

Projekt doprovodných aktivit financovaný z grantu Nadace Terezy Maxové dětem: 

 

Mgr. Martina Něničková 

Bc. Irena Balogová  

 

+ lektorský tým výchovně preventivních skupin Mgr. Dominika Najvert  a  Hana Štrbová 

 

 

Externí supervize: PhDr. Kateřina Vrtělová 

 

 

 

 

 

20.4.2012 v Ostravě 

Sdružení sociálních asistentů 

mailto:dominika@socialniasistence.cz
mailto:dana@socialniasistence.cz

