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ÚVODNÍ SLOVO 

Sociální centrum pro rodinu z.ú. vzniklo v roce 2017 jako nestátní nezisková organizace s cílem podporovat 

členy rodiny a veřejnosti ve složitých životních situacích. V roce 2020 jsme se stejně, jako všichni občané, 

potýkali s překážkami, které vznikaly díky nemoci COVID-19. Díky skvělému týmu a podpoře státu, našeho 

města a jednotlivých dárců jsme mohli i v tak těžkém období poskytovat naše služby plnohodnotně, jen 

s nepatrnými změnami s ohledem na aktuální opatření. Rok 2020 byl:  

 Těžký – osobní, pracovní a veřejný život se nám sloučil a v každé rovině jsme byli plně aktivní 

 Rychlý – každý měsíc tak rychle utekl, že jsme se kolikrát pozastavili, nebo spíš podivili (“to už je 

květen?“) 

 Pestrý – tím, že se pracovní, osobní, veřejné propojilo, vznikaly spontánně nápady, které byly 

přínosem pro všechny roviny, všichni jsme se vzájemně inspirovali 

 Přesvědčivý – celý tým pracoval na 100 % a hlavně rád a z přesvědčení 

 Proměnlivý – i nás se jednotlivé krize dotýkali, museli jsme „vylaďovat“ jak interní provoz, tak 

služby směrované k veřejnosti; vymyšlené a zpracované se měnilo den ze dne 

 Přehodnocující – vznikl zde prostor pro přehodnocení aktivit a cílů našeho centra   

 

Aktivity se provozovaly, prezenčně, on-line... A v polovině roku jsme zahájili nový projekt Žatec bez dluhů. 

To vše by se nemohlo uskutečnit bez optimistických zaměstnanců sociálního centra a podpory Města Žatec, 

KP Města Žatec, MPSV, EVROPSKÉ UNIE a jednotlivých podporovatelů s dobrým srdcem. Děkuji!  

 

Mgr. Ivana Benešová, ředitelka Sociálního centra pro rodinu 
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VZNIK A POSLÁNÍ 

Sociální centrum pro rodinu bylo dne 23.8.2017 Krajským soudem v Ústí nad Labem zaregistrováno jako 

zapsaný ústav pod spisovou značkou U 150/RD13/KSUL. 

Účelem sociálního centra je pomoc při plnohodnotném prožití všech fází života jednotlivce a jeho rodiny 

prostřednictvím poradenství, vzdělávání, osvěty, získáváním praktických znalostí a dovedností. 

Individuálním přístupem pomáhat řešit osobní, rodinné, pracovní, psychické, vztahové nebo finanční 

problémy, poskytnout ucelený servis klientům díky odborně vzdělaného personálu a externím 

spolupracovníkům, ale také díky kvalitní síti služeb a spolupracujících organizací. 

Předmětem podnikání sociálního centra je pořádání vzdělávání tzv. „na klíč”, školení a lektorská činnost, 

poradenská a konzultační činnost nerodinného charakteru, mimoškolní výchova a vzdělávání. Zisk získaný 

touto činností je určen k financování provozních a mzdových nákladů spojených s naplňováním účelu 

vzniku Sociálního centra pro rodinu, který je dán zakládající listinou. 

 

 

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vykonáváme činnosti v tomto rozsahu: 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; formou 

poradenství 

2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

3. Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž jsme uzavřeli 

dohodu o výkonu PP 

 

Smyslem je poskytnout nebo zprostředkovat pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům odborníkem, který 

se specializuje na péči o dítě. Jde o speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, administrátora rodinných 

konferencí, asistenta sociální práce, právníka.  Poskytovat pomoc dětem, kterým se rodiče rozcházejí, či 

rozvádějí a mají k sobě nepřátelský vztah bez ochoty ke kompromisu při řešení sporů a nerespektování 
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soudních rozhodnutí, vědomě, či nevědomě ubližující svým jednáním a chováním dětem. Poskytovat 

poradenství dětem s poruchou chování, dětem zanedbaným, šikanovaným, či šikanujícím. Sociální, 

pedagogická, edukační a psychologická práce s rodinou – sekundární prevence. Aktivity na podporu 

rodiny, partnerství a rodičovství. Řešení situací spojených s rozpadem vztahů, manželství, složitostí 

rodičovství, nedostatkem financí, kdy je zapotřebí ošetřit stav odbornou pomocí, často i právníkem. Snaha 

o zlepšení komunikace mezi rodiči, nalezení vhodného řešení pro danou životní situaci. 

Během doprovázení poskytujeme podporu pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro 

zvyšování kvality péče o jim svěřené děti a zároveň, aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj 

nejlepší vývoj. 

 

Cíl: snižování stresové zátěže v rodinách, řešení situace, zkvalitnění rodinného života, podpora pěstounů 

ve výkonu pěstounské péče 

 

 

NAŠE SLUŽBY 

Jsou určené pro jednotlivce, rodiny, školy, organizace. Poskytujeme je jak ambulantní, tak terénní formou. 

 

PORADENSTVÍ 

Poradna, která je provozována Sociálním centrem pro rodinu, je otevřena celoročně.  Nachází se na 

poliklinice v Žatci ve 2. patře.  

Provoz poradny zajišťuje poradce, sociální pracovník, právník. Poradna je k dispozici klientům pět dní v 

týdnu a je rozdělena na provozní dobu určenou pro klienty, kteří musí řešit otázku dluhového poradenství 

a   péče o dítě (z pověření na sociálně právní ochranu dětí), či obecně právo (pracovní, občanské…). 

V roce 2020 vyhledali občané naši pomoc více než 1000 x. Služby byly využívané osobně, telefonicky a 

prostřednictvím komunikačních médií (e-mail, Facebook, messenger, WhatsApp apod.).  
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Poradenství v oblasti sociálně právní ochrany dětí proběhlo v roce 2020 více než 440x. Na poradnu se 

obraceli rodiče, prarodiče či další příbuzní ve věci rozpadů vztahů a manželství a s tím souvisejícím řešením 

péče a výživy.  Velmi častou otázkou je kontakt jednoho rodiče s dítětem. Řeší se otázky dysfunkčnosti 

rodiny a nahrazení péče rodičů dalšími dospělými osobami jako jsou prarodiče či tety.  Kromě poradenství 

přímo s klientem, komunikuje poradna společně s klientem se soudy, orgánem sociálně právní ochrany 

dětí, spolupracujícími odborníky jako je speciální pedagog, psycholog, terapeut …  Individuální programy, 

včetně psychologických a terapeutických intervencí jsme poskytli přes 30hodin. 

 

Problematika péče o dítě tvořila v roce 2020 v poradně 50 % práce s klientem, přičemž z celkového počtu 

klientů poradenské služby ji využilo 40 % osob. 

  

V rámci občanské a dluhové poradny je poskytováno poradenství osobám, které se potýkají s řešením otázek 

plynoucí z běžného občanského života, pracovního vztahu, řeší své závazky či neschopnosti splácení. Dle 

zpracované statistiky, běžná občanská poradna – spotřebitelské otázky, otázky dědění a pozůstalosti, 

převody majetku, rozvody, majetkoprávní vypořádání a pracovní otázky řešila 630x. Z toho závazky a 

dluhovou problematiku 430x. Od června 2020 jsme mohli díky projektu Žatec bez dluhů rozšířit oblast 

poradenství jak z hlediska personálního, tak časového a odborného. 

 

Dluhová problematika tvořila v roce 2020 v poradně 40% práce s klientem, přičemž z celkového počtu 

klientů poradenské služby ji využilo 40 % osob. 

 

 Na níže uvedeném grafu je vidět, že jak oblast péče o dítě, tak dluhová problematika jsou náročné na práci 

s klientem. Z grafu s počtem osob je patrné, že dluhová problematika je časově náročnější, a to i s ohledem 

na mapování a analýzu všech dokumentů týkajících se dluhové problematiky, tzv. nepřímou práci, kterou 

graf nezaznamenává. 
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ČASOVÁ NÁROČNOST PŘÍMÉ 

PRÁCE-2020

POD DLH OP

Počet osob v poradně dle oblastí 2020

POD DLH OP



 

SOCIÁLNÍ CENTRUM PRO RODINU, Z.Ú. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 

 
 

Čaj s právníkem jako terénní poradenství pro seniory bylo naplánováno na pravidelné termíny. Z důvodu 

nouzového stavu a epidemiologické situace se uskutečnila pouze 3 fyzická setkání. Následovně projekt 

pokračoval tzv. osvětovou činností, kdy obsahy přednášek byly zpracovány do přehledných letáků a 

distribuovány do schránek seniorů v DPS v Žatci a na poliklinice v Žatci. I zde se konzultovalo e-maily a 

telefonicky. Senioři se dozvěděli zajímavosti a informace z oblasti občanského práva a měli možnost řešit 

své individuální situace. Díky podpoře Města Žatec byla setkání zdarma a přístupná široké seniorské 

veřejnosti.  

Realizovali jsme kurz – Rodina v kruhu – zaměřený na zlepšení kvality života celé rodiny. Během kurzu 

měli účastníci možnost komplexně řešit svou dluhovou situaci. Díky projektu bylo zajištěno dluhové 

poradenství v první polovině roku 2020 a poradenství pro osoby věkově nespadající do cílové skupiny 

projektu Žatec bez dluhů. 

Ohrožené dítě je stěžejním tématem sociálního centra. V roce 2020 jsme poskytli poradenství, pomoc při 

zvládání učiva, vzdělávací víkend, svépomocné a podpůrné skupiny pro dospělé i pro děti. Aktivity byly 

podpořeny NDT MPSV Rodina, Nadací NROS, Městem Žatec, Komunitním plánováním města Žatec a 

jednotlivými dárci. 

 

Šup sem, šup tam 

Pravidelná aktivita pro děti ve věku 6-16 let, z neúplných rodin nebo z rodin sociálně slabých (finančně 

znevýhodněných), dále které nevydrží dlouho u jedné činnosti. Řízené trávení volného času dětí se 

specifickými potřebami.  Děti zde rozvíjí své smyslové vnímání světa. Smyslem je socializace ve skupině. Se 

sociálním pedagogem děti vyrážely na vycházky po okolí anebo také vlakem do ZOO. Letos společně strávily 

čas i pod stanem na tzv. „puťáku“. Touto aktivitou se navázala spolupráce s mysliveckým sdružením. A 

také jsme byli společně na lezecké stěně v Jirkově. Dětem byla v rámci projektu poskytována včasná podpora 

ve vzdělávání, která správným zaměřením si dávala za cíl předcházení demotivujícímu chování, které často 

plyne z nepochopení učiva, zažití neúspěchu, nízkého sebevědomí, nebo nemožnosti konzultace učební 

látky. Cílem bylo zvýšit odolnost dětí při zvládání běžných činností spojených se zvládáním učiva, či s prací 

v kolektivu. Během realizace došlo ke změně, která se týkala způsobu poskytování služby.  Služba byla 
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poskytována přes internet, telefon… tato „vynucená“ změna se nakonec stala i přínosem, protože služby 

mohly využít i děti s bydlištěm vzdálenějším od našich provozoven.  

 

Povídálek 

Aktivita pro děti předškolního věku je zaměřená na socializaci dětí a hlavním cílem je rozvíjet komunikační 

dovednosti. I tato aktivita se přesunula do on-line prostředí. 

 

Individuální programy 

Individuální programy jsou založeny na individuálním přístupu k jednotlivci a jeho potřebám v rámci 

rodiny a společnosti. Věnujeme se tak jak rodičovským kompetencím, tak zvládání chování dítěte při 

setkání se šikanou nebo při komunikaci v daném sociálním prostředí, ve kterém s pohybuje, včetně 

sociálních sítí. Individuální programy poskytujeme jak dospělým, tak dětem.  

V roce 2020 proběhly v SCpR kromě individuálních programů vedených speciálním pedagogem, sociálním 

pracovníkem a psychoterapeutem, také psychologické intervence. Pomoc vyhledalo přes 20 osob, které řešily 

problematiku v oblasti výchovy a péče o dítě. 

 

Edukace rodičů je program, který se pomalu a jistě dostává do povědomí rodičů. Jde o program, který je 

směrován k rozcházejícím se rodičům. Jeho prostřednictvím rodiče získávají základní informace o 

dopadech rozchodu rodičů na jejich děti. Díky získaným informací, mají rodiče možnost pracovat na změně 

svého chování anebo konají tak, aby pro děti bylo toto „rozchodové“ období co nejlépe zvládnutelné. 

Edukace rodičů probíhá v SCpR – Klíčenka každý měsíc. 

 

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 

Poskytujeme pěstounům: 

Dohody o výkonu pěstounské péče (doprovázení pěstounů) 

Povinné vzdělávání  

Sociální a psychoterapeutickou podporu pro pěstouny i jejich děti  

Asistovaný kontakt 
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Pečující osoby, které s námi mají uzavřenou dohodu, využívaly v našem centru svépomocnou skupinu pod 

vedením psychologa, sociálního pracovníka a speciálního pedagoga. Pak vzdělávání, doučování, pomoc 

zvládat vzdělávání a kroužky pro děti, jednorázové akce – výlety. 

 

Doprovázení výkonem pěstounské péče 

V roce 2020 SCpR-Klíčenka uzavřelo 5 nových dohod. Celkem bylo doprovázeno pěstounskou péčí 25 

pečujících osob. V září, kdy se rozvolnila opatření, jsme stihli vyjet na víkendové vzdělávání na Klíny, kde si 

pečující osoby vykonaly povinnost vzdělávání a pro děti byl připravený pestrý program. Byl prostor i na 

procházky v přírodě a vzájemné sdílení zkušeností.  

Vánoční setkání proběhlo v několika termínech, aby byla zajištěna všechna opatření související s COVID-

19.  Děti v pěstounské péči mohou využívat všechny aktivity nabízené sociálním centrem. Během 

pravidelných setkáních – na klubech – děti pracují s Knihou života, prostřednictvím které snáze mohou 

pochopit svou situaci. 

 Podpůrné skupiny byly vedeny psycholožkou, speciálním pedagogem nebo sociálním pracovníkem. 

V nouzovém stavu probíhala skupina on-line. Podporu a vzdělávání mají pěstounské rodiny zdarma. 

V roce 2020 jsme rozšířili tým o klíčovou pracovnici, která rodinky doprovází pěstounskou péčí. Podporuje 

je při výchově a péči o děti. Je psychickou podporou v době, kdy se nemohli pěstouni ani děti s nikým stýkat. 

Kontakty byly v nouzovém stavu o to intenzivnější. Všechny klíčové pracovnice zvládly svou práci na 

výbornou, dokázaly se vyrovnat jak s novou pracovní pozicí, tak se stále novými opatřeními, která bylo 

nutné respektovat se současným vykonáváním práce.  Děkuji! 

 

MUZIKOTERAPIE  

Pravidelně docházíme na muzikofiletickou aktivitu do Domova pro seniory v Žatci a Domova pro seniory 

v Podbořanech.  
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S ohledem na situaci způsobenou COVID-19 musela být tato aktivita v době nouzového stavu zcela 

přerušena.  

  

 KOB – Krabice od bot 

V roce 2020 jsme se opět zapojili do projektu Krabice od bot. Tímto projektem se podpořily rodiny ze 

sociálně vyloučených lokalit. Koordinovali jsme výběr a výdej krabic, které byly určeny pro děti konkrétního 

věku. Zprostředkovali jsme dárky asi pro 240 dětí. 

 

Výměnný bazar-swap 

Swapem se podporujeme vzájemně. Věcem se dá nová šance tím, že se pošlou dál a to, co zbyde využijí 

klienti místních sociálních služeb. 

 

 

SHRNUTÍ 

SCpR i přes různá omezující opatření poskytlo pestrou škálu služeb směrem k rodině.  Zahájili jsme 

úspěšně projekt pro řešení zadluženosti občanů města Žatec, pracovali jsme na prohlubování dovedností 

při práci s ohroženými dětmi. Jsme rádi, že naše služby můžeme poskytnout potřebným osobám, které péči 

o dítě věnují maximální úsilí, jen okolnosti se prostě vždy nevyvíjí podle ideálních představ, osobám, které 

se rozhodnou řešit svou situaci aktivně. Celý rok 2020 by nebyl takový jaký byl, kdyby se na aktivitách 

nepodíleli všichni pracovníci s plným nasazením. Moc všem ze srdce děkuji.   
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PRACOVNÍCI 2020 

Mgr. Ivana Benešová – ředitel 

vedoucí pracovník, projektový a finanční manager, sociální pracovník, koordinátor multidisciplinárního týmu 

Mgr. Lenka Mangová Mottlová – vedoucí poradny 

právník, odborný garant dluhové problematiky, odborný poradce, koordinátor poradenské činnosti 

Kristýna Abertová – projektový asistent, poradce 

Tereza Blailová – lektor volnočasové aktivity 

Hana Brožkovcová, DiS. – sociální pracovník, poradce, klíčová pracovnice pěstounské péče 

Bc. Marcela Martinovská – sociální pracovník, klíčová pracovnice pěstounské péče 

Bc. Kristýna Mazochová, DiS. – klíčová pracovnice pěstounské péče 

Iveta Petráková– asistent sociální práce; propagace, spolupráce s týmem, rodičovské kompetence, poradce, koordinátor 

volnočasových aktivit 

Bc. Ivana Svítková – sociální pracovník, psychoterapeut 

Mgr. Hana Šimsová  – speciální pedagog, individuální programy s dětmi, rodičovské kompetence; poradenství 

Irena Winterblumová – asistent sociální práce, koordinátor volnočasových aktivit 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Pracovníci SCpR se pravidelně účastní odborných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit. Samozřejmostí 

je supervize pracovníků, která je velmi významná při práci s lidmi.  

 

ČLENSTVÍ 

Sociální centrum pro rodinu je aktivním členem Komunitního plánování Města Žatec, Asociace dítě a 

rodina, má pověření k sociálně-právní ochraně dětí.  
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PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem kolegyním a spolupracujícím, všem, co nás podporují. Nejde 

vždy jen o profesionální rovinu, ale také o podporu osobní, kterou dostáváme ze svých rodin. Stále rádi 

pomáháme a zároveň si uvědomujeme, že až naši pomoc nebudete potřebovat, budeme všichni moc a moc 

spokojení a šťastní. 

 

V roce 2020 nás (i Vás) podpořili: 

 

MPSV – Projekt Rodinky 

Úřad práce České republiky – příspěvek na výkon pěstounské péče 

KP Města Žatec – Projekt Sociální centrum-poradna; Rodinky-ohrožené dítě; Šup sem, Šup tam; Rodina 

v kruhu;  

Město Žatec – Projekt Rodinky-víkend; Čaj s právníkem 

NROS – Šup sem, šup tam 

EU-OPZ/2.1/052/0016499- Žatec bez dluhů 

Dr. Dana Cooke – odborné poradenství 

Pan Černý – Dvůr u Sv. Jakuba 

MS Staňkovice – zapůjčení prostor, beseda 

MUDr. Josef Beneš – vybavení, kancelářské 

potřeby, správa počítačů 

Jaromír Dušek – údržba elektro 

Miroslav Jirkovský – odměny pro děti 

Pavel Manga – údržba prostor 

Ivan Martinovský – údržba prostor 

Miroslav Naxera – odměny pro děti 

Bořek Petrák – údržba prostor 

Marek Zoul – odměny pro děti 

T-mobile – odměny pro děti 
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 – DOPROVÁZENÍÍ VÝKONEM PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
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Děkujeme za podporu a přejeme vše dobré. 

 


