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Poslání programu
SAP nabízí podporu a pomoc rodinám s dětmi, které 
se nacházejí v obtížné životní situaci, v jejímž dů-
sledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte. Naším cílem 
je prostřednictvím odborné pomoci a dlouhodobého 
vedení rodiny zajistit, aby děti mohly vyrůstat se 
svými rodiči v bezpečném a podnětném prostředí.

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



• Poradenský rozhovor, konzultace
• Doprovod při jednání s institucemi, úřady apod.
• Nácvik zvládání konkrétních dovedností

Poslání programu

SAP nabízí podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se 
nacházejí v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je 
ohrožen zdravý vývoj dítěte. Naším cílem je prostřednictvím 
odborné pomoci a dlouhodobého vedení rodiny zajistit, aby 
děti mohly vyrůstat se svými rodiči v bezpečném a podnět-
ném prostředí.

Problémy, se kterými se rodina potýká

• nedostatečné zázemí pro přípravu dětí do školy a aktivní 
trávení volného času

• obtížná komunikace mezi členy rodiny, popřípadě se 
širším okolím

• nedostatečná zdravotní péče o děti
• nestabilní finanční situace rodiny (nezaměstnanost, níz-

ká finanční gramotnost…)
• nevyhovující bytové podmínky rodiny (bydlení na uby-

tovnách, hrozba bezdomovectví…)

Jak pracujeme

Sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi (SAP) po-
skytujeme bezplatně a jeho využívání je dobrovolné. Službu 
zajišťují kvalifikovaní pracovníci, kteří pracují v terénu (v při-
rozeném prostředí rodiny), nebo v ambulanci. Při poskytová-
ní služby spolupracujeme s dalšími odborníky, kteří se podílí 
na zlepšení situace v rodině (OSPOD, škola, PPP, SVP, lékaři, 
rodinní terapeuti, azylové domy, občanské poradny atd.).

• konzultace aktuální situace ohrožené rodiny a hledání 
možností řešení

• příprava dítěte a rodičů na případovou konferenci 
za účasti psychologa

• spolupráce na přípravě a organizaci případové konferen-
ce dle potřeb pracovníků OSPOD

• zdarma zajištění externího facilitátora případové konference

• Pracovník OSPOD telefonicky, e-mailem či osobně kon-
taktuje pracovníky SAP s anonymními informacemi o ro-
dině, kterou chce do služby doporučit – dojde k vyhod-
nocení, zda jde o naši cílovou skupinu;

• První schůzka i za přítomnosti rodiny může proběhnout 
v kanceláři OSPOD, v prostorách SAP, v domácnosti rodiny;

• Pracovník OSPOD sdělí důvody, které jej vedou k dopo-
ručení služby rodině, jakých změn a proč by měla rodi-
na, s ohledem na děti, dosáhnout

• Mezi OSPOD, SAP a rodinou dojde k domluvě na společ-
né spolupráci s konkrétními cíli a na pravidlech společné 
komunikace;

• Po domluveném období se pracovník OSPOD, SAP a ro-
dina sejdou s cílem vyhodnotit plnění společně nastave-
ných cílů. 

Nabídka spolupráce pro odborníky 

Nástroje pro práci s rodinou a dětmi

• Nácvik chování v konkrétních situacích
• Pomoc při orientaci v listinných dokumentech
• Rozvojové aktivity pro rodiče a děti

z OSPOD u společných klientů

Průběh spolupráce pracovníků SAP 

s pracovníky OSPOD


