
a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
1) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

např.: oblíbené činnosti, způsob trávení volného času, kontakt s vrstevníky, potřeby v oblasti bezpečí 

apod. 

2) Pracovně výchovná činnost s dětmi 

např.: potřeby nebo zájmy v oblasti osobního rozvoje, manuální činnosti apod. 

3) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

např.: oblast motoriky, v oblasti psychiky (např. orientace ve změnách spojených s dospíváním a 

postojích a požadavcích okolí), potřeby v oblasti sociálních schopností (např. schopnost naplňovat 

smysluplně svůj volný čas, motivace k pravidelné činnosti, stanovování dlouhodobých cílů, porozumění 

důvodům disharmonie v rodině, schopnost navazovat a udržet funkční vztahy, schopnost 

sebeprezentace, schopnost využívat veřejných služeb zaměřených na trávení volného času (kino, 

restaurace, sportoviště, oddíly, zájmové kluby atd.), schopnost správného využívání internetu, 

sociálních sítí apod. 

4) Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 

např.: vzdělávání, docházky do školy, plnění školních povinností, dodržování pravidel chování 

stanovených školou, orientace ve volbě profesní přípravy, příprava na zařazení se na trh práce, zařazení 

se a udržení se na trhu práce, apod. 

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1) Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 

např.: potřeby v oblasti vztahů (např. porozumění důvodům disharmonie v rodině mezi přáteli, 

schopnost navazovat a udržet funkční vztahy, schopnost sebeprezentace, schopnost využívat 

veřejných služeb zaměřených na trávení volného času (kino, restaurace, sportoviště, oddíly, zájmové 

kluby atd.), schopnost správného využívání internetu, sociálních sítí apod. 

c) Sociálně terapeutické činnosti 

1) Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

např.: poradenství v oblastech soc. psychologie, práva apod., psychosociální podpora, podpora výměny 

zkušeností, aktivity zaměřené na přípravu na zaměstnání, oblíbené činnosti, oblast vzdělávání: 

docházka do školy, obstát v plnění školních povinností, dodržování pravidel chování stanovených 

školou, orientace ve volbě profesní přípravy, oblast pracovního uplatnění: příprava na zařazení se na 

trh práce, zařazení se a udržení se na trhu práce, oblast osobních kompetencí: zvládání vývojových 

kroků spojených s dospíváním, práva a povinnosti v běžném životě, oblast rizikového chování: 



rozpoznání rizikového chování směřovaného na osobu, znalost důsledků rizikového chování, prevence 

onemocnění spojených s rizikovým způsobem života, řešení infekčních onemocnění, apod. 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

1) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

např.: orientace v právech a oprávněných zájmech, schopnost provést potřebné úkony a zajistit si 

finanční prostředky nutné pro vyřízení, znalost, jak zažádat o nový doklad/průkaz, hospodaření s 

finančními prostředky, prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života, řešení 

infekčních onemocnění, apod. 

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob 

např.: komunikace s rodinou, využívání veřejných služeb a zapojování do sociálních aktivit 

odpovídajících věku, získání znalostí a dovedností, apod. 

 


