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Metodika pro sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

 
 
Zpracovala:   Dokoupilová Eliška 
 
Role v projektu:  Lektor volnočasových aktivit 
 
Aktivita číslo:  05 
 
Datum zpracování:  22. 3. 2011 
 
Cílová skupina: Romské rodiny s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen dopady krizové 
situace rodičů, a u kterých může dojít k ohrožení vývoje. Rodiče a děti ze sociálně 
vyloučených romských lokalit, které jsou sociálním vyloučením ohrožené. Osoby z cílové 
skupiny, které jsou převážně v obtížné životní situaci, jsou šikanovány, ale i šikanující nebo 
trpí projevy sociálního chování. 
 
Počet lidí v jedné návštěvě aktivity číslo 05: 10 maximálně 30osob 
 
Doba trvání aktivity: 2 hodiny denně 
 
Nároky na místo: Společenská místnost s 26 volnými místy k sezení. V místnosti lze využít 
také křesla, na kterých se sedí při práci na počítači. K využití je také odpočinkový kout 
s křesly a sedačkou. Kout se využívá především při individuální práci, a to například při 
návštěvě psychology, který u klientů zjišťuje schopnosti, dovednosti a kompetence k práci. 
Při těchto setkání je třeba dbát na maximální soukromí klienta s psychologem. 
 
Pomůcky: obrazový materiál, PC, DVD, knihy 
 
Způsob realizace: Cílová skupina je vždy pozvána do společenské místnosti v budově 
Mateřské školy, při hezkém počasí je možnost sezení i na zahradě Mateřské školy. Cílové 
skupině na těchto místech je poskytnuto poradenství zaměřené na řešení vzájemných 
vztahů rodičů a dětí, u kterých vlivem sociálního vyloučení ze společnosti dochází k dalším 
negativním vlivům. Rodičům či jiným osobám pečující o dítě jsou proto v rámci aktivity 
nabídnuty rady ve věcech výchovy a výživy dětí, ale i v jiných záležitostech týkajících se 
sociálních, rodinných i mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o dítě. Rodičům jsou 
poskytnuty služby ve věcech výchovné práce s dospělým, jako je například nácvik 
rodičovského chování, vedení hospodaření a udržování domácnosti. Rodiče jsou 
podporováni v upevňování psychických, motorických a sociálních schopností i dovedností 
dítěte. Způsob realizace je tedy zajištěn především prostřednictvím poradenství, ale také 
formou besed, společných činností pro rodiny s dětmi, formou hudebně pohybových 
zábavných činností, formou cvičení dětí a rodičů. 
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1. Výchova a výživa dětí, péče o dítě 
 
Romským rodičům je poskytnuto individuální poradenství, také besedy pro větší počet lidí, 
semináře, obrazový materiál, materiál získaný pomoci internetu, odborné časopisy, zajímavé 
články, DVD ve věcech výchovy, výživy a péče o dítě. 
 
Romský rodič je podporován ve věcech výchovy, je motivován k tomu, aby dítě mělo 
pravidelnou, co možná nezanedbatelnou školní docházku, ale i docházku v Mateřské škole, 
protože i ta je velice důležitá před nástupem do školy. 
 
Rodičům je poskytnut pracovně výchovná práce s dospělým jako je například nácvik 
rodičovského chování, postup při výuce dítěte, postup při práci na domácích úkolech, 
názorné ukázky, jakým způsobem s dítětem pracovat. Lektor volnočasových aktivit pomáhá 
při případném odhalení problému ve výuce: pomáhá s hledáním odborné logopedické péče, 
upozorňuje na specifické poruchy učení, jako jsou poruchy soustředěnosti, či poruchy psaní- 
dysgrafie, poruchy počítání- dyskalkulie, poruchy čtení- dyslexie, podobně. 
 
Před vstupem do školy jsou rodičům také poskytnuty besedy a poradenství týkající se zápisu 
dětí do první třídy, kde jsou poskytnuty rodičům materiály k náhledu, ale i okopírované 
tabulky tělesného, psychického, sociálního rozvoje dítěte, tak aby měl rodič přehled, zda se 
jejich dítě vyvíjí po všech stránkách pořádku s ohledem na individuální zvláštnosti dítěte. Na 
těchto besedách se rodiče dozvědí informace pro rodiče předškoláků o odkladu školní 
docházky- kam se má rodič obrátit- pedagogicko-psychologická poradna. Při těchto 
besedách nás často navštěvuje psycholog, který je schopen zodpovědět na otázky, které 
rodiče trápí- školní zralost, charakteristika školní zralosti, vysvětlí optimální připravenost 
dítěte do školy, pomoc při vyplňování formulářů, různá desatera pro rodiče, ale i budoucí 
prvňáčky, způsoby pochval.  Na vzdělání je v aktivitě 05 kladen velký důraz. 
 
Ve věcech péče o dítě jsou rodičům poskytnuty rady a tipy v péči o dítě v každém věku, od 
narození dítěte, kdy je třeba zdůraznit zdraví dítěte, tudíž apelovat na rodiče, aby dohlédly a 
pohlídali si pravidelné návštěvy u pediatra, zdůraznění důležitosti hygienických zásad, aby 
se předešlo nepříjemnostem, jako jsou například opruzeniny. Rodičům je poskytnuto 
poradenství ve výběru dětské kosmetiky či doporučení- dětská kosmetika by neměla 
obsahovat absolutně žádné dráždivé látky, měla by být bez alergenů, složení musí mít 
vyrovnané PH, vhodné i pro citlivou pokožku a obsahovat hydratační a pečující složky. Rodič 
je prostřednictvím besed či poradenství seznámen s věcmi, jako je vhodná výživa miminka, 
batolete, předškoláka, školáka. Poradenství se zaměřuje na rady a tipy jak vařit zdravě, 
chutně, ale také levně pro celou rodinu. Proto je v aktivitě číslo 05 zahrnuto i pečení buchty 
nebo pečení cukroví před vánoci.  
 
Besedy a poradenství zodpovídá také na otázky týkající se vhodného, čistého ošacení, 
vhodné obuvi- jak vybereme správně dětskou obuv, čím se noha deformuje, jak poznám 
zdravotně nezávadnou obuv, zvláštnosti stavby dětské nohy. Některé besedy se zaměřují na 
výživu budoucí maminky a věci týkající se porodu a výživy budoucí maminky. Na tyto besedy 
nás navštěvuje zdravotní sestra, která se zabývá danou tématikou. 
 
Největším problémem cílové skupiny ve věcech hygieny je problém zvaný dětská veš. Proto 
je tato problematika znovu a znovu připomínána, k tématu se často vracíme. Rodinám 
s dětmi jsou podány informace tipu - poznat veš je opravdu lehké, významným signálem je 
svědění kůže, veš a také hnídy přilepené na vlasech je vidět pouhým okem, u kořínků je 
možné spatřit lezoucí živé parazity nebo boláky či rozedřená místa. Když už jsou vši 
odhaleny, cílové skupině jsou následně doporučeny přípravky i obchody kde tyto přípravky 
sehnat (drogerie, lékárna). Doporučíme následný postup při odvšivování při použití 
šamponu, spreje či tonika. Většinou je však samotný postup napsán na obalu.  
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V besedách je velký důraz kladen také na ústní hygienu. Dospělí, ale hlavně děti se dozvědí, 
jak správně a hlavně jak často používat doplňky v péči o zuby, jaký správný kartáček mají 
používat- klasický či elektronický. Rodiny s dětmi se seznámí s doplňující péči o zuby- zubní 
párátka, zubní nitě, ústní voda.  Rodinám je připomínána hygiena celého těla, také čisté 
ošacení. Zásadní věc, na kterou můžeme dohlédnout je mytí rukou. 
 
Aktivita je zaměřena především na prevenci. Pokud se ale setkáme s konkrétním 
problémem, ať už je to přepracovanost, stres v rodině, únava, nespavost, potíže s krevním 
tlakem, přetížená krční páteř, pálení žáhy, břišní potíže, infekce močových cest, ale i 
obyčejné nachlazení, chřipka či angína, problém se snažíme vyřešit poradenstvím, 
individuálním přístupem či besedou pro více lidí. Cílové skupině jsou nabídnuty rady při 
dermatologických obtížích (akné, lupy), ale také problémy s očima (unavené oči, 
podrážděné), kdy stačí poradenství ve výběru správných kapek do očí nebo pomoc 
s vyhledáním odborné pomoci.  
 
Téma péče o dítě je velmi rozsáhlé a často nalezneme nový problém, nové téma, které se 
řeší individuálně, prostřednictvím besedy, poradenství. 
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2. Vedení hospodaření a udržování domácnosti 
 
Tohle velmi rozsáhlé téma se zabývá vedením hospodaření a údržbou domácnosti tak, aby 
byla pro děti i samotného rodiče domácnost pořádná, útulná, nezávadná z hlediska 
bezpečnosti, hygieny a prostředí v ní by mělo být pro dítě příjemné a mělo by naplňovat pocit 
bezpečí a útočiště. Tím vším se rozumí, aby především rodiče dokázaly takové zázemí 
vytvořit. Podporujeme cílovou skupinu v tom, aby si uvědomili, jak důležité je například aby 
doma a hlavně v blízkosti dětí například nekouřili, aby v hojné míře před dětmi 
nekonzumovali alkohol, neužívali jakékoliv drogy a to vše spojené s nevhodným vzorem 
chování (domácí násilí, psychické či fyzické týrání. Po stránce fyzické spokojenosti 
rozumíme, aby dítě mělo všechny základní potřeby zajištěné- pravidelnou stravu, 
neomezený přístup k doplňování tekutin, čisté oblečení, možnost pravidelné hygieny, vhodný 
odpočinek a útulné místo na spaní. 
 
Vedení hospodaření se v aktivitách často probírá. Rozumí se tím optimální rozložení 
finančních prostředků na celý měsíc či do dalšího přísunu peněz. Rodiče jsou také 
upozornění na neúměrné zadlužování se, a to především v období svátků. Rodinám jsou 
poskytnuty také rady a tipy jak v domácnosti šetřit energií a při tom zůstat v teple a zároveň 
předcházet velkým účtům a doplácení. 
 
Rodiče jsou motivováni také k tomu, aby k hospodaření a udržování domácnosti vedly také 
své děti. Začít mohou vždy, například v pomoci s domácími pracemi, ovšem s ohledem na 
věk dítěte.  
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3. Zdravý životní styl 
 
Mnoho beseda poradenství se zabývá zdravým životním stylem, který zahrnuje zdravé 
stravování celé rodiny, vede k aktivnímu, ale i pasivnímu odpočinku. V těchto aktivitách se 
řídíme mottem- ve zdravém těle zdravý duch. Proto cílové skupině doporučujeme sportování. 
Je možnost docházet také na cvičení a to každé pondělí, kde předcvičuje lektorka 
volnočasových aktivit nebo se cvičí podle DVD. Na besedách se zaměřujeme také na jiná 
témata upevňující zdraví dětí i dospělých, nejvíce však dbáme na prevenci. Tyto témata se 
týkají masáží, otužování se, sportování, sauna. Některé besedy se soustřeďují na oblast 
estetickou- péče o pleť, o vlasy, ukázka manikúry, pedikúry. Velkou roly zde hraje hygiena, 
na kterou je kladen velký důraz. 
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4. Ekologie 
 

Ekologií se zabýváme především v teplých měsících, kdy je možno pracovat také na zahradě 
Mateřské školy- hrabání listí, sázení bylin, sběr a třídění odpadků. 
 
Konají se besedy s pracovníky obecního úřadu, kteří se zabývají venkovními pracemi. 
 
V ekologii se zabýváme věcmi, jako je hledání v mapě, zamýšlíme se nad životem na 
planetě zemi, nad podmínkami v kterých žijeme my, zvířata domácí či divoká, v jakém stavu 
se nachází okolní příroda. 
 
Učíme cílovou skupinu, aby se naučila třídit odpad, podáváme informace o třídění 
komunálního odpadu. Pořádáme exkurze do sběrného dvora, do míst, kde se vybírají 
baterie, které nesmíme vyhazovat do běžného odpadu. 
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5. Tematické akce 
 
 
Do tematických akcí se vždy zapojuje realizační tým a co nejvíce členů z cílové skupiny. 
Tímto se rozumí akce, konané při příležitosti významného dne v kalendáři- den matek, 
vánoce, velikonoce, den památky obětí holocaustu, …. 
 
Akce jsou vedeny v duchu tradice, vzájemného porozumění a slouží k upevňování rodinných 
vztahů a k smysluplnému naplnění volného času. 



 10 

 


