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Úvodní slovo
Sociální centrum pro rodinu z.ú. jsme založili roku 2017 jako nestátní neziskovou
organizaci s cílem podporovat členy rodiny a veřejnosti ve složitých životních
situacích. Vzniklo transformací Sociálního centra Sedmikráska, které fungovalo
od dubna 2011. Rozhodnutí k oddělení těchto činností bylo nelehké, ale důvody
vyplývající z rozdílných charakteristik dílčích činností nás přesvědčily, že jde o
nejpraktičtější řešení. Hlavním účelem je samostatné poskytování činností pro
rodiny a širokou veřejnost na odborné úrovni. Přechod nabídky činností pod jinou
právní formu jsme se snažili učinit tak, aby lidé, kteří naše služby využívají tuto
změnu nepocítili na kvalitě nabízených služeb a aby nedošlo k žádným
komplikacím. Věřím, že jde o správný krok do roku 2018.

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.

Realizované aktivity v roce 2017: vlastní založení Sociálního centra pro rodinu,
podání žádosti o pověření k sociálně právní ochraně dětí, získání pověření,
nabídka poradenství, vzdělávání

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, které nám bylo uděleno
Krajským úřadem Ústeckého kraje v prosinci 2017, vykonáváme činnosti v tomto rozsahu:
1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
formou 
poradenství v SCpR na Hošťálkově nám. 137, ŽATEC
2. 
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
3. 
Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující,
s níž jsme uzavřeli dohodu o výkonu PP (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) a sledování výkonu pěstounské
péče této osoby.
Terénní činnost je realizována v těchto obcích:
Bítozeves, Blažim, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Liběšice, Libočany, Libořice, Lipno,
Lišany, Měcholupy, Nové Sedlo, Staňkovice, Tuchořice, Velemyšleves, Zálužice, Žatec,
Žiželice, Blšany, Krásný Dvůr, Břvany, Kryry, Březno, Cítoliby, Droužkovice, Dobroměřice,
Očihov, Domoušice, Hrušovany, Chomutov, Hřivice, Podbořany, Chlumčany, Vroutek,
Jimlín, Nezabylice, Otvice, Lenešice, Pesvice, Spořice, Líšťany, Strupčice, Louny, Údlice,
Všehrdy, Opočno
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.

Poskytujeme pěstounům:
❏
❏
❏
❏

Dohody o výkonu pěstounské péče (doprovázení pěstounů)
Povinné vzdělávání
Sociální a psychoterapeutickou podporu pro pěstouny i jejich děti
Asistovaný kontakt

Své služby poskytuje v prostorách na adrese Hošťálkovo Náměstí 137, Žatec,
kde je k dispozici poradna vč. terapeutické místnosti a prostor pro individuální a
skupinové konzultace a dále pro osvětovou a vzdělávací činnost. Po dohodě,
nebo dle situace se služby poskytují v prostorách jiných organizací nebo v
přirozeném prostředí klienta.
V roce 2017 sociální centrum, prozatím, neuzavřelo žádnou dohodu o
doprovázení pěstounskou péčí.
Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování všem příznivcům sociálního centra za
podporu. Děkuji! Do budoucna nám přeji, abychom si udrželi svou pozici “být na blízku”,
když je potřeba pomoc a poradit.
Hospodaření v roce 2017

