
Služby pro rodiny s dětmi PREVENT 

jsou sociálně aktivizační službou 

pro rodiny s dětmi na Vodňansku. 

KDE PŮSOBÍME

Ambulantní služby
na adrese: Jiráskova 116,

389 01 Vodňany

Terénní služby 
tj. v domácnosti klienta, 

na úřadech apod.

Pondělí 13.00–17.00
(pro objednané)

Úterý 9.00–13.00 13.00–17.00
(pro objednané)

Středa 8.00–16.00
(pro objednané)

KONTAKT

Jiráskova 116, Vodňany 389 01
T: +420 601 539 723, +420 725 456 750
E: sas@prevent99.cz
W: www.prevent99.cz



Naším posláním je nabídnout pomoc 

a podporu rodinám při překonávání obtíží 

tak, aby jejich děti mohly vyrůstat 

doma a byly spokojené.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

NABÍZÍME POMOC A PODPORU 
V TĚCHTO OBLASTECH

	• podpora rodičů v oblasti péče o děti a jejich 
výchovy – porozumění příčinám chování dítěte, 
podpora rozvoje motorických, psychických a so-
ciálních dovedností dítěte, tvorba podmínek pro 
vzdělávání a pomoc a podpora při tomto vzdělá-
vání, zajištění volnočasových aktivit dítěte, rozvoj 
společných aktivit rodičů a dětí

	•	 komunikační a vztahové problémy v rodině

	•	 pomoc dítěti porozumět a zvládnout nepřízni-
vou situaci v rodině; pomoci dítěti při komunikaci 
s rodiči, spolužáky, vrstevníky; motivace a podpo-
ra dítěte při vzdělávání a volnočasových aktivitách

	•	 vedení domácnosti a hospodaření s financemi, 
včetně dluhové problematiky

	•	 problémy s nestálým a neuspokojivým bydlením

	•	 dlouhodobá nezaměstnanost rodičů a s ní sou-
visející problémy – např. nedostatečný příjem, chu-
doba rodiny

	•	 obtíže při kontaktu se státní správou – doprová-
zení a pomoc při kontaktu s úřady či jinými instituce-
mi s cílem podpořit rodiče v prosazování svých práv

	•	 zajištění bezpečného kontaktu dítěte s jeho 
rodinou v období, kdy je svěřeno do pěstounské, 
ústavní či jiné péče

Zájem dítěte je na prvním místě  
Naší hlavní zásadou je právo dítěte na bezpečné, lás-
kyplné a podnětné prostředí, rozvíjející jeho osobnost. 
Všechny naše činnosti jsou v souladu s tímto princi-
pem. Usilujeme o to, aby děti mohly vyrůstat spokoje-
ně ve své rodině.

Aktivní přístup rodiny 
Usilujeme o to, aby rodiny aktivně řešili své obtíže. 
Společně hledáme a posilujeme silné stránky, schop-
nosti a dovednosti zejména dospělých pečujících osob 
tak, aby dokázaly zajistit dítěti bezpečný a láskyplný 
domov.  Naším cílem je samostatně fungující rodina.

Partnerský a individuální přístup 
Rodina je pro nás rovnocenným partnerem. Pracovníci 
přistupují citlivě k potřebám a přání všech jejích členů 
a respektují intimitu a jedinečnost prostředí domác-
nosti, do které vstupují.

Dobrovolnost 
Služby jsou poskytovány na základě dobrovolnosti 
a zájmu ze strany rodiny. 

Odbornost
Pracovníci jsou odborníky v sociální oblasti a při své 
práci postupují dle stanovených pracovních postupů 
a standardů.

Mlčenlivost
Pracovníci ctí právo rodiny na soukromí a diskrétnost 
sdělovaných informací a dodržují zákonem stanovenou 
mlčenlivost. Rodina je vždy na začátku spolupráce 
seznámena s tím, jak je s osobními a citlivými informa-
cemi nakládáno.

Bezplatnost
Služby jsou pro klienty zdarma.






