
 

KOMU JSOU AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY URČENY? 
 

Rodinám s nezaopatřenými dětmi, které nejsou 

schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit 

optimální výchovu a péči dětem, přičemž nejsou 

schopny svoji situaci řešit samy, mají trvalý pobyt na 

území hl. m. Prahy a o službu projeví zájem. 
 

 
JAK MOHU O SLUŽBU POŽÁDAT? 

 

Domluvte si osobní konzultaci s pracovníkem 

telefonicky na čísle 774 726 332 / 725 102 793 nebo 

272 950 984 nebo zašlete e-mail na adresu: 

aktivizace@spolcest.cz. 

Poté je potřeba dostavit se na dohodnutou schůzku 

a uzavřít dohodu o poskytnutí služby. 

 

 

A CO BUDE DÁL? 
 

Při uzavření dohody nám sdělíte představy, které 

máte o řešení své situace, a na základě Vašich 

představ společně vypracujeme Individuální plán, 

ve kterém si stanovíme jednotlivé kroky, pomocí 

kterých budeme naplňovat Vaše cíle. 

 

 

NA JAK DLOUHO JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA? 
 

Délka poskytování služby je omezena 18 měsíci. 

V případě potřeby je možné dohodu o vzájemné 

spolupráci prodloužit. 

 

 
KOLIK ZA SLUŽBU ZAPLATÍM? 

 

Základní činnosti poskytované v rámci sociálně 

aktivizačních služeb jsou bezplatné. 

Zpoplatněny jsou pouze aktivity poskytované nad 

rámec základních činností (např. vstupné na výletě, 

doprava), je-li taková činnost nabízena apod. Tyto si 

v případě zájmu hradí uživatel sám. 

 

 

PROVOZNÍ DOBA: 
 

 Ambulantní 

forma 

Terénní  

forma 

Pondělí - 8:00 – 16:30 

Úterý - 8:00 – 16:30 

Středa 8:00 – 16:30 - 

Čtvrtek - 8:00 – 16:30 

Pátek - 8:00 – 16:30 
 

Vyžaduje-li to situace a potřeby rodiny, je možné 

upravit dobu poskytování dle možností 

poskytovatele. 
 

 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
 

Donovalská 2331/53 

149 00 Praha 11 – Chodov 

 

Tel.: 272 950 984 

Mob.: 774 726 332 / 725 102 793 

E-mail: aktivizace@spolcest.cz 

Web: www.spolcest.cz 
 

 

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE? 
 

Kancelář Aktivizace rodin Společnou cestou je 

vzdálena cca 150 metrů od zastávky autobusů 136 

a 213 „Chodovská tvrz“ ze směru Opatov nebo 125 

ze Smíchova.  Po výstupu z autobusu se dáte 

směrem do sídliště.  Ulicí Ledvinovou projdete kolem 

Chodovské tvrze a uvidíte věž Sborového domu 

ČCE. U postranního vchodu zazvoňte na zvonek 

Společnou cestou – Aktivizace rodin. 
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Aktivizace rodin Společnou cestou 

poskytuje sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi. 
 

Tato služba je registrována podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 

Sociální službu Aktivizace rodin poskytuje jako 

jednu ze svých služeb Společnou cestou z.s. s 

historií od r. 1997. 

mailto:aktivizace@spolcest.cz
http://www.spolcest.cz/


                                               

JAKÉ JE POSLÁNÍ SLUŽBY AKTIVIZACE RODIN? 
 

Posláním sociální služby Aktivizace rodin Společnou 

cestou je individuální podpora rodin s 

nezaopatřenými dětmi, které nejsou schopny vlivem 

nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu 

a péči dětem.  

 

Smyslem služby je předcházet sociálnímu vyloučení 

nebo zmírňovat jeho následky, a to prostřednictvím 

činností, které jsou zaměřené na uschopnění, 

osamostatnění a nabytí zodpovědnosti rodičů za 

sebe a své děti s důrazem na zájmy dítěte.  

 

JAKÉ JSOU CÍLE AKTIVIZACE RODIN? 
  

 Prevence odebírání dětí do ústavní péče či 

podpora rodiny takovým způsobem, aby se do ní 

děti mohly vrátit.  

 Posílení rodičovských rolí a kompetencí. 

 Osvojení pracovních dovedností, získání a udržení 

si zaměstnání na otevřeném trhu práce. 

 Podpora všestranného rozvoje vlastností a 

dovedností dítěte. 

 Posílení ochrany dětí před nežádoucími jevy ve 

společnosti. 

 Zvládání hospodaření s finančními prostředky, 

včetně nácviku spoření do budoucna. 

 

JAKÉ ČINNOSTI SLUŽBA ZAHRNUJE? 
 

 Speciálně pedagogická podpora předškolních a 

školních dětí. 

 Podpora při hledání a udržení si zaměstnání. 

 Podpora při hledání a udržení si bydlení. 

 Terapeutická podpora. 

 Odborné semináře, kurzy, individuální poradenství 

zaměřené na finanční plánování rodinného 

rozpočtu, podporu zaměstnanosti, podporu 

rodičovských kompetencí, zdravovědu apod. 

 Aktivity podporující smysluplné trávení volného 

času dětí i dospělých. 


