
ŠANCE PRO RODINU
Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi

(sociální služba dle § 65 zák. č. 108/2006 Sb.)

Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí

Naši činnost můžete podpořit darem
č.ú.: 831240611/0100, VS 9452

Děkujeme

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad

Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje tyto služby

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

Domácí hospicová péče

Osobní asistence

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Občanská poradna 

Rodinná centra

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Šance pro rodinu

Nízkoprahové denní centrum pro lidi 
bez přístřeší

Sociální sprcha

Sociálně terapeutické dílny

Sociální šatník pro
žadatele o azyl

KDE NÁS NAJDETE

Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129
563 01  Lanškroun

Kontakt

tel.: +420 734 281 416
e-mail: css@uo.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz

PROVOZNÍ DOBA

Po - Pá 8:00 – 17:00 hodin

Činnost služby podporují

Pardubický kraj



POSLÁNÍ
Posláním služby je podpora rodin s nezaopatře-
nými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociál-
ní situaci a ve kterých je narušen nebo ohrožen 
vývoj dítěte. Služba je určena pro rodiny, které 
potřebují podporu při obnově svých základních 
funkcí. 
Službu poskytujeme zdarma a přímo v domácím 
prostředí rodiny na celém území Orlickoústecka.

SLUŽBA JE URČENÁ PRO:

• rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškol-
ského studia, které potřebují podporu při ob-
nově svých základních funkcí

• rodiče, jejichž děti jsou umístěny v náhradní 
péči a chtějí vytvořit podmínky pro návrat dětí 
zpět do své péče

• těhotné ženy, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením

Rodinou rozumíme: 
• matka, otec, děti

• matka nebo otec a děti

• matka a její partner/partnerka a děti

• otec a jeho partnerka/partner a děti

• prarodiče, kteří mají v péči děti

• pěstouni

SLUŽBA NENÍ VHODNÁ V RODINÁCH, KDE

• je dítě obětí týrání nebo zneužívání

• jsou rodiče těžce závislí na alkoholu nebo  
jiných drogách a odmítají podstoupit léčbu

• rodiče trpí vážným psychiatrickým onemoc-
něním, v důsledku kterého ohrožují sebe nebo 
své okolí

• jsou rodiče s těžkou mentální retardací 

CÍL:
1. Samostatně fungující rodina
2. Podporovat rozvoj schopností a dovedností 

klientů. 
3. Podporovat rodinu, aby se stávající situace 

zlepšila.
4. Podpořit rodinu při hledání dalších zdrojů po-

moci.
5. Předejít, zmírnit nebo zcela odstranit příčiny 

ohrožení dítěte v rodině a poskytnout rodi-
čům a dítěti pomoc a podporu pro zachování 
rodiny jako celku

6. Podporovat rodinu tak, aby byla sama schop-
na zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý 
vývoj všech členů rodiny. 

7. Podporovat rodinu tak, aby byla schopna za-
jistit pravidelnou školní i předškolní docház-
ku a vhodné podmínky pro přiměřené vzdělá-
vání dětí. 

8. Podporovat rodinu tak, aby byla schopna 
účelně hospodařit s finančními prostředky 
a zajistit chod domácnosti.

PRINCIPY SLUŽBY

• respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti

• rovnoprávnost

• podpora samostatnosti 

• respektování svobody volby 

• partnerství 

• princip nestrannosti 

• dodržujeme práva rodin a řídíme se etickým 
kodexem

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poskytujeme základní sociální poradenství 
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
které zahrnují:

• pomoc rodinám s výchovnými, vzdělávacími 
a sociálními těžkostmi a dalšími potížemi 
souvisejícími s péčí o dítě a obstaráním 
domácnosti

• podporu při nácviku rodičovských dovedností 
a při vytváření bezpečného rodinného 
prostředí

• podporu a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí

• pomoc při zajištění kontaktu se společenským 
prostředím

• sociálně terapeutické činnosti

Služba nenahrazuje rodičovskou péči a nepřebírá 
rodičovskou odpovědnost. Především se snažíme 
pomoci rodině stát se samostatnou a nezávislou 
na sociálních službách.


