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a Norského finančního mechanismu  prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 

 
 



O SAMOSTATNÝCH AMBULANTNÍCH SLUŽBÁCH:   
CO ,  PRO KOHO A JAK? 

 
Samostatné ambulantní služby vznikly ze služeb, které byly součástí dalších služeb 
poskytovaných Domem tří přání. Před jejich osamostatněním fungovaly jako součást práce 
s rodinou při pobytu dítěte v Azylovém domě Přemysla Pittra pro děti - rodiče, jejichž dítě 
bylo v důsledku krize v rodině umístěno v AD docházejí jedenkrát týdně na ambulantní 
sezení, jejichž cílem je náprava situace v rodině tak, aby se dítě mohlo po pobytu vrátit do 
stabilizovaného prostředí – a jako součást terénních služeb. 
 
Zkušenost ukázala, že pro některé rodiny jsou ideální ambulantní služby poskytované 
samostatně.  Po takovém typu služeb byla poptávka ze strany klientů i institucí, navíc jejich 
potřebnost byla indikována také zjištěními výzkumů (Nadace Sirius- Monitoring stavu řešení 
dětské problematiky v ČR)a koncepčními záměry důležitých institucí (MPSV, MHMP). 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou Domu tří přání obecně jsou mnohoproblémové rodiny s dětmi od 3 do 18 
let,  které jsou členěny dle typu problémů do následujících skupin:  

1) rodiny v přechodné krizi (existenční, vztahové, zdravotní problémy dočasného 
rázu) 

2) rodiny v krizi dlouhodobého rázu (rodiny dysfunkční, sociálně slabé, neúplné či 
jinak dlouhodobě hendikepované)  

3) rodiny s potřebou respitní péče (např. pěstounské rodiny s výchovnými problémy 
dítěte) 

4) rodiny s dětmi spadajícími do syndromu CAN (děti týrané, zneužívané, 
zanedbávané, děti rodičů alkoholiků či jinak závislých, děti vystavené domácímu 
násilí, těžkým konfliktům mezi rodiči, dlouhodobým rozvodovým sporům rodičů, 
děti rodičů s psychickou nemocí apod.) 

5) rodiny s dětmi s poruchami chování, výchovnými problémy, reaktivními útěky, s 
těžkým průběhem vývojových krizí v pubertě a adolescenci.  

 
Cílovou skupinou ambulantních služeb je pak konkrétně určitá výseč této skupiny. 
Samostatné ambulantní služby jsou nabízeny především těmto skupinám klientů: 

1. Děti s těžkým průběhem vývojových krizí, u nichž problémy hrozí vyústit 
v ústavní výchovu a jejich rodiny 

2. Děti s hraniční poruchou chování a s výchovnými problémy, jež jsou zapřičiněny 
dysfunkcí rodiny, a jejich rodiny 

3. Rodiny, do nichž se dítě navrátilo po ukončení ústavní výchovy, a které potřebují 
následnou podporu 

4. Partneři v dlouhodobých porozvodových sporech a jejich děti; asistované styky, 
zprostředkování kontaktu; práce na komunikaci mezi partnery; důraz na zájmy 
dítěte  

5. Pěstounské rodiny s potřebou odborné podpory; respitní služby, psychologická 
podpora, konzultace a pomoc při řešení vztahových problémů v rodině. 

6. Děti s problémy v kolektivu a s emočními problémy a jejich rodiny 
7. Třídní kolektivy klientů Domu tří přání   

 



 

CÍLE SLUŽBY 
Všechny aktivity Domu tří přání jsou zaměřeny na prevenci ústavní výchovy dětí skrze 
komplexní podporu ohrožené rodiny a dítěte (sanace rodiny) a na zlepšení situace v rodině 
s cílem umožnit dětem zdravý a bezpečný vývoj v přirozeném prostředí. 
 
Konkrétněji jsou cíle následující: 
 Poskytnutí komplexní podpory na základě kvalitní diagnostiky dítěte a rodinného 

systému 
 Snaha o zlepšení situace v rodině, překonání krize v rodině 
 Podpora dítěte, rodičů a rodiny jako celku 
 Usilovat o spolupráci všech zainteresovaných odborníků a institucí tak, aby byla 

intervence co nejefektivnější (případové konference, spolupráce s OSPODy) 
 

TÝM AMBULANTNÍCH SLUŽEB 
V současné době je tým tříčlenný, nicméně počet členů se může měnit. Vzhledem 
k charakteru cílové skupiny je podstatné zastoupení pohledu psychologického/ 
psychoterapeutického a pohledu sociálního pracovníka.  V organizaci se osvědčila 
především kvalifikace sociálního pracovníka s psychoterapeutickým výcvikem. Vhodný je 
také výcvik v mediaci u alespoň u jednoho pracovníka.  
Součástí týmu je také Garant komplexní péče. Jeho role je specifická pro organizaci a je dána 
potřebou koordinovat spolupráci ambulantního týmu s týmem terénním a pobytovým 
(azylový dům).  
U každého klienta je stanoven klíčový pracovník, který primárně vede veškerou komunikaci 
s klientem a dokumentaci. 
 
 Sociální pracovníci s psychoterapeutickým výcvikem nebo s výcvikem v mediaci  

Vedou veškerou práci s klienty a související administrativu. Mají v kompetenci tři úvodní 
vyhodnocovací schůzky s klienty, diagnostiku situace v rodině, zadání externí diagnostiky, 
vytvoření individuálního plánu pomoci rodině. Plánují a realizují schůzky, vedou 
dokumentaci klienta. Po vstupních vyhodnocovacích schůzkách zvou rodiny na pravidelná 
setkání, přičemž stanovení četnosti a celkového počtu schůzek s klienty je v jejich 
kompetenci. Předpokládaná četnost setkání je jedna schůzka týdně či jednou za čtrnáct 
dní. Svolávají a vedou případové konference, komunikují se spolupracujícími 
organizacemi. 

 Kvalifikační předpoklady: VŠ, případně VOŠ v oboru sociální práce (případně příbuzný 
obor), psychoterapeutický výcvik a/nebo akreditovaný výcvik v mediaci. Důraz na znalost 
problematiky práce s ohroženou rodinou, na znalost legislativy a na osobnostní 
předpoklady  uchazeče (osobní a emoční zralost, emocionální stabilita, empatičnost, 
schopnost jednání s klientem, organizačně schopná osobnost). 

 
 Garant komplexní péče 

V Domě tří přání zprostředkovává komunikaci tří týmů (Azylový dům, terénní služba, 
ambulantní služba). V ambulantní službě se účastní všech vstupních vyhodnocovacích 
setkání a u některých vedoucích je klíčovým pracovníkem. 
 

PRINCIPY 



Základní principy, kterými se řídí pracovníci při práci s klientem, jsou tyto: 
 
 Komplexní přístup  

o spolupráce všech zainteresovaných osob, institucí a organizací 
o propojení různých odborností (podpora sociálně-právní, psychologická, 

pedagogická atd.) 
o různé typy podpory 
 

 Nehodnotící postoj - nehodnotící, na proces a na řešení problému orientovaný přístup 
bez hledání viníka 

 
 Postoj neutrality ke všem zúčastněným stranám  
 
 Dítě i rodina – v centru zájmu je vždy dítě, ale pro nápravu problémů v rodině je 

zapotřebí pracovat s celým rodinným systémem 
 
 Vždy spolupráce s OSPODem – spolupráce s OSPOD je podmínkou poskytování služby¨ 
 
 Kvalitní výchozí diagnostika dítěte i rodinného systému – externí klinická psycholožka, 

interní diagnostika 
 
 Usilování o jednotnost postupu zaangažovaných profesionálů z pomáhajících profesí 
 
 Profesionalita personálu 
 
 Týmová práce 
 
 Důslednost  
 

SMLOUVA, KONTRAKT 
S klienty jsou sepsány dva samostatné dokumenty, smlouva a kontrakt. 

o Smlouva je dokument, který nevymezuje službu jako takovou, pouze její 
poskytování právně stvrzuje. Upravuje povinnosti obou smluvních stran a vymezuje 
možnosti ukončení smlouvy. P 

o Příloha č.1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby, kontrakt, je dokument, ve kterém 
zájemce o službu definuje konkrétní cíle spolupráce s poskytovatelem služby a 
konkrétní formy pomoci vzhledem k těmto cílům.  Kontrakt se podepisuje zpravidla 
na tři měsíce. 

o Dítě je s obsahem smlouvy obeznámeno přiměřeně vzhledem k jeho věku a 
schopnostem.  

o Smlouvu se zájemcem o ambulantní službu a kontrakt podepisují vždy dva odborní 
pracovníci ambulance, kteří budou nadále s rodinou pracovat.  

o V případě, že je služba poskytována na základě nařízení soudu, či na základně 
správního řízení, Smlouva a Kontrakt se nepodepisují a služba je poskytována na 
základě tohoto nařízení. Vždy je však snaha změnit spolupráci z nedobrovolné na 
dobrovolnou. 

 



PRŮBĚH SLUŽBY 
Podpora rodiny probíhá v těchto krocích: 
 
 První kontakt  

o Sociální pracovník z OSPOD - po předběžné konzultaci s námi rodině doporučí 
spolupráci s naší organizací 

o Rodič či jiná osoba, která má dítě svěřeno do péče -zjišťujeme, zda je rodina 
v kontaktu se sociálním pracovníkem OSPOD, pokud ano, požádáme je, aby 
informovali sociální pracovnici o možnosti spolupráce s naší organizací. 
Sociální pracovník nás může kontaktovat a domluvit s námi termín prvního 
setkání, který posléze dá na vědomí rodičům. V případě, že rodina není či 
nechce být v kontaktu se sociální pracovnicí OSPOD, je rodičům nabídnuta 
motivační schůzka, cílem těchto schůzek je zmapovat situaci a motivovat 
rodinu ke spolupráci s OSPOD. Bez OSPOD není spolupráce navázána.  

o Jiný odborník (lékař, psycholog, učitel atp.) – doporučení kontaktovat OSPOD 
s tím, že se na nás pracovníci OSPODu mohou obrátit. 

o Nařízení spolupráce soudem 
 
 Odmítnutí zájemce o službu 

o Zakázka zájemce neodpovídá povaze nabízených služeb 
o Výrazná neochota spolupracovat, silná nemotivovanost 
o Klient již využívá obdobné služby jinde 
o Věk dítěte mimo rozpětí 3-18 let 
o Trestná činnost dítěte, psychiatrická diagnóza dítěte, drogové problémy   

 
 Vyhodnocovací setkání  

o 3 až 4, při prvním a  posledním je přítomen sociální pracovník OSPODu 
o cíl - zmapování situace v rodině a formulování zakázky pro organizaci 
o je provedena anamnéza dítěte i rodiny a jsou vytvořeny podklady pro 

diagnostiku dítěte a rodinného systému  
o jsou předána pravidla spolupráce klientovi i pracovníkovi OSPOD 
o je vyplněn vstupní list 
o s rodiči a v případě starších dětí i s dětmi jsou diskutována kritéria, která  

slouží ke sledování situace v rodině – ta sledují spolupráci rodičů s organizací, 
jejich rodičovské kompetence, vztahy v rodině a situaci dítěte – prospěch ve 
škole, chování a vztahy v rodině i s vrstevníky, trávení volného času apod. 

o Na čtvrtém setkání je v případě dohody na spolupráci podepsána smlouva 
 
 Vstupní vyhodnocovací setkání mohou vyústit v následujicí: 

o Realizace případové konference  
o Uzavření smlouvy a kontraktu s Domem tří přání (o poskytnutí ambulantní, 

terénní či pobytové služby) a určení klíčového pracovníka 
o Předání rodiny zpět na OSPOD s doporučením, jak dále s rodinou pracovat  
o Doporučení rodiny k jiné spolupracující organizaci nebo ke spolupracující 

klinické psycholožce, či jinému odborníkovi 
 
 



 
 Průběh služby – služba má podobu pravidelných setkávání v prostorách ambulantního 

pracoviště; případně může být v průběhu spolupráce realizována případová konference 
o Účastníci za Dům tří přání - vždy dva ambulantní pracovníci 
o Účastníci za klienta – v průběhu spolupráce se mění – jeden/oba rodiče, 

rodiče s dětmi, samotné dítě; někdy další osoby podílející se na výchově dítěte 
o Individuální přístup ke klientům dle potřeb rodiny; jedná se především o práci 

zacílenou na zvládnutí akutní či dlouhodobé krize a na eliminaci ohrožení 
dítěte (nikoli o hlubší terapeutickou práci či restrukturalizaci rodinného 
systému).  Po zvládnutí krize je rodina motivována ke komplexnějšímu řešení 
problému. 

o Každé cca tři měsíce vyhodnocovací setkání, které analyzuje dopady 
spolupráce, hodnotí smysluplnost a případně reformuluje zakázku. 

 
 Ukončení spolupráce 

Nejčastěji ukončena smlouvou, tedy na základě oboustranného souhlasu.  
Obvykle v případě, kdy: 

o byly naplněny stanovené cíle 
o osobní cíle dítěte či rodiny se změnily natolik, že již není v kompetenci zařízení 

jim pomoci v jejich naplnění – potom jsou směřováni k některé ze 
spolupracujících organizací 

o problém přestal být aktuální 
Druhým případem je vypovězení smlouvy ze strany organizace. Tato varianta je volena 
v momentě, kdy rodina porušuje domluvená pravidla, především při silné nespolupráci 
rodiny. Vždy je však nejprve vynaloženo úsilí o motivaci rodiny a k vypovězení smlouvy 
dochází až po vyčerpání alternativních prostředků. 

 
 
 Asistovaný styk rodiče s dítětem – specifická forma podpory rodiny se specifickým 

průběhem  
o setkávání dětí s rodičem, který dítě nemá v péči a běžný kontakt mezi nimi 

z různých důvodů dlouhodobě neprobíhal 
o nejčastěji je soudně nařízeno, že dítě bude trávit určitý čas s rodičem, který se 

každodenně o dítě nestará na půdě organizace v přítomnosti pracovníků 
o pracovníci zajišťují, aby kontakt rodiče s dítětem byl pro dítě bezpečný. Dále 

během asistovaného setkávání mohou zaměstnanci působit jako prostředníci 
v komunikaci mezi dítětem a rodičem. 

 


