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CHCETE SVOU SITUACI ZMĚNIT?

S NÁMI NA TO NEJSTE SAMI.

Jste rodina s dětmi do 18 let z Brna a blízkého okolí?
Nachází se vaše rodina dlouhodobě 

v obtížné životní situaci?
Je tudíž pro vaši rodinu obtížné 

dobře se postarat o děti?
Je nad vaší rodinou vykonáván dohled sociálních pra-

covníků orgánu sociálně právní ochrany dětí?

Kdy a kde nás najdete

Osobně: 
každé úterý 9.00–16.00 
RATOLEST BRNO, občanské 
sdružení
třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 
Brno 
(vstup také z ulice Koliště 13, 
ze zastávky MHD Moravské 
náměstí)

Telefonicky: 
denně 9.00–18.00 
Mob.: +420 605 269 688

E-mailem: 
denně 9.00–18.00
sap@ratolest.cz

Kontaktní osoba:
Sandra Šmídová, DiS
Sandra.smidova@ratolest.cz
Tel.: +420 605 269 688
www.ratolest.cz 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. eeagrants.org Program CZ 04 – Ohrožené děti a mládež



Jak pracujeme

• Vždy se vaší rodině bude věnovat jeden pracov-
ník, který vám bude podporou při řešení situace.

• Služba je poskytována zdarma a o vaší situaci 
zachováváme mlčenlivost.

• Dle domluvy můžeme docházet k vám domů, 
doprovázet vás na úřady, nebo mohou být 
schůzky realizovány v prostorách služby. 

• Ze začátku se vás budeme hodně ptát, abychom 
zjistili, s čím a jak potřebujete pomoci.

• Schůzky budou nabídnuty všem členům rodiny 
(rodiče, děti, další blízké osoby) – dle domluvy 
mohou být společné, nebo individuální. 

• V případě, že jste pod dohledem sociálního pra-
covníka OSPOD, snažíme se s ním za vaší pří-
tomnosti pravidelně potkávat, aby věděl, jak se 
vám daří situace zlepšovat. 

Budeme se spolu s Vámi snažit o to, aby Vám a Vašim dětem bylo doma dobře.

Co pro vás můžeme udělat

• Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší situaci.
• Budeme s Vámi hledat cestu, jak podpořit zdra-

vý rozvoj Vašich dětí (např. hledat volnočasové 
aktivity, udržovat dobré vztahy v rodině i s vrs-
tevníky, přípravu do školy …).

• Ukážeme Vám, jak můžete řešit situace, kte-
ré pro Vás mohou být obtížné (např. přípravu 
dítěte do školy, vytvoření finančního rozpočtu, 
řešení výchovných problémů atd.)

• Pomůžeme Vám vyznat se v úředních dokumen-
tech a jiných listinách, poradíme s jejich vyplně-
ním.

• Doprovodíme Vás na jednání na úřadech (OSPOD 
– Orgán sociálně-právní ochrany dětí, ÚP, …) či 
jiných institucí (soud, škola, lékař, exekutor …).

• Doporučíme nebo zprostředkujeme Vám jinou 
sociální, právní nebo zdravotnickou službu.


