
Název žadatele: Rodinná pohoda, o. s. 

Sídlo organizace: Morávkova 35, 68201 Vyškov 

Druh poskytované služby: Raná péče § 54 

Název a místo zařízení poskytované služby:  Středisko rané péče pro Vyškov a Slavkov, 

Slavkov u Brna, Tyršova 324 

 

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Dle zákona o sociálních službách raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba 

poskytovaná rodinám s dětmi ve věku do 7 let, které potřebují pomoc a podporu z důvodu 

postižení dítěte či z důvodu ohroženého nebo opožděného nerovnoměrného vývoje dítěte 

v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu 

vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.  

Službu poskytujeme na území měst Slavkova u Brna, Vyškova a jejich okolí. 

Popis služby:   

 je poskytována převážně terénní formou – ve městech Vyškov, Slavkov u Brna a 

v jejich okolí, v pondělí od 8.00 do 12.00 hod., dále v čase vyhovujícím rodině – po 

domluvě, poradenská intervence se koná v pravidelných intervalech 2 - 4 týdnů, 

pracovnice navštěvují rodiny a poskytují podporu a odborné konzultace rodičům 

v jejich přirozeném prostředí a provázejí je při výchově jejich dětí. Frekvenci a délku 

konzultací si nastavují rodiče při podpisu smlouvy, přizpůsobují se potřebám rodiny. 

 ambulantní forma je poskytována každý pátek v době od 8 do 12 hod. ve Slavkově u 

Brna, na Tyršově ulici, v prostorách Centra denních služeb – Pohoda pro děti a mládež 

s jakýmkoliv typem postižení 

 pracovnice předávají informace o navazujících službách (psycholog, speciální 

pedagog, fyzioterapeut, ergoterapeut….)- jedná se o multidisciplinární péči 

 pořádají se různé semináře, besedy a přednášky pro rodiče 

 další naší nabídkou je půjčování metodických materiálů, kompenzačních pomůcek, 

odborné literatury, hraček… 

 spolupracujeme s Mateřským centrem Radost – setkávání rodičů předčasně 

narozených miminek 

 



Průběh služby: 

 vstup uživatele do služby 

V rámci depistáže informujeme o poskytování naší služby prostřednictvím letáků, 

médií, internetu, dále o nabídce našich služeb informujeme dětské lékaře, 

nemocnice, odbory sociálních služeb, mateřské školy a další návazná pracoviště. 

 metody práce s uživatelem 

Ve většině případů je první kontakt ve formě telefonické konzultace, kdy rodiče 

potřebují řešit problém, ubezpečují se o možnosti pomoci. Pracovník jim poskytne 

první informace o službě rané péče a v případě jejich zájmu o službu domluví termín 

schůzky s terénním pracovníkem. 

Osobní setkání se zájemcem o službu se uskuteční co nejdříve, pracovník provede 

sociální šetření v rodině, zjistí potřeby a očekávání zájemce služby, upozorní jej na 

podmínky poskytování služby, seznámí jej s rozsahem a náplní služby. Důležité je 

psychologické vyšetření dítěte -  stanovení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých 

oblastech. 

Pokud se zájemce rozhodne využívat služby rané péče, následuje podepsání smlouvy 

o poskytování služby rané péče, její součástí je individuální plán s osobními cíli 

uživatele služby. 

 způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování a využití služby 

Uživatelé sami rozhodují, kterých služeb chtějí v rámci rané péče využít, již při 

podepisování smlouvy, kde se společně s nimi vypracovává individuální plán. 

V průběhu poskytování služby mohou uživatelé služby kdykoliv změnit či doplnit 

stanovený cíl, své přání. 

Individuální plánování probíhá tímto způsobem: 

1. mapování situace rodiny 

2. sestavování individuálního plánu 

3. realizace a průběžné hodnocení individuálního plánu 

4. vyhodnocení individuálního plánu 

 způsob vyřizování stížností uživatelů 

Podat podnět, připomínku nebo stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby 

může uživatel kdykoliv, samozřejmě i anonymně a to ústně (osobně, telefonicky), 

písemně (poštou, elektronicky)nebo vložením do schránky v prostorách střediska. 



Uživatelé jsou o této skutečnosti informováni již při podepisování smlouvy. 

Organizace má způsoby podání a vyřizování stížnosti řádně zpracovány ve 

standardech kvality poskytování služby. 

 spoluúčast uživatele na službě 

Služby rané péče jsou ze zákona bezplatné.  

Uživatelé se pouze podílí na přímých materiálních nákladech služby při seminářích, 

pobytových akcích…..(ubytování, strava…). 

 

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby 

Sociální služba je poskytována terénní formou, v domácím prostředí uživatelů, vždy se 

k uživatelům služby přistupuje s individuálním přístupem s ohledem na jejich zdravotní 

postižení. 

V případě špatné dostupnosti (špatná dostupnost hromadnými prostředky – autobusem, 

vlakem) využíváme na dopravu osobní vůz Renault clio, který organizace zakoupila na 

úvěrový leasing. 

Organizace může poskytnout k zapůjčení kompenzační pomůcky – např. dětské mechanické 

vozíky, dětské sedačky, odbornou literaturu, stimulační hračky, didaktické pomůcky…. 

V případě, že chce uživatel využít službu ambulantní formou, máme k dispozici bezbariérové 

prostory ve Slavkově u Brna, na ulici Tyršova č. p. 324. Jedná se o prostory velké 47,65 m2, 1. 

místnost- 34,50m2 je vybavena kobercem, nábytkem – židle, stoly, skříně, police, PC, je zde 

odpočinkový koutek s možností si ulehnout na matraci, 2. místnost – 13,5m2 je zařízena jako 

kancelář – 2 stoly, židle, police, PC. Máme k dispozici 2x WC (1x pro personál + 1x pro 

uživatele). 


