
  

 

Sociálně aktivizační služby  

pro rodiny s dětmi 

MOZAIKA 

Multidisciplinární spolupráce 



Představení služby 

MOZAIKA poskytuje terénní a ambulantní sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které žijí 

v sociálně nepříznivých podmínkách 

 Hlavním cílem služby je napomáhat rodinám začlenit 

se do společnosti. 

 Cílovou skupinu služby tvoří rodiny s dítětem či dětmi 

do 18-ti let, které se ocitly v obtížné životní situaci. 

 Tato sociální služba je poskytována dle § 65 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. 



Nabízené služby 

 pomoc s přípravou do školy 

 pomoc při předškolním 

vzdělávání dětí 

 pomoc a podpora při 

výchově dětí 

 pomoc a podpora při 

hledání zaměstnání 

 dluhové poradenství 

 pomoc při řešení problémů 

s bydlením 

 



Multidisciplinární spolupráce 

KAZUISTIKA rodiny M. 
 

Rodina M. má 3 děti: 

• Anička (4 roky) 

• Adam (6 let) 

• Vojta (9 let) 

 

 



Anička 
 

 

Rodina projevila zájem umístit Aničku do 

mateřské školy (dále MŠ). 

Předání informací týkajících se předškolního 

vzdělávání rodičům. 

Podpora rodiny při zjišťování informací 

ohledně zápisu do MŠ. 

Doprovod rodiny do MŠ – vyzvednutí 

přihlášky, zápis do MŠ. 

 

 



Adam 

 Domluva na zajištění kontaktu mezi rodiči a MŠ. 

Motivace rodičů k uhrazení částky za stravné v MŠ. 

 Dojednání spolupráce s úřadem práce. 

Motivace rodičů k zajištění pravidelné docházky Adama 

do MŠ. 

 

 Předání informací rodičům ohledně zápisu do 1. ročníku. 

 Nabídka doprovodu rodičů s Adamem k  zápisu, kterou 

rodiče měli zájem využít. 

 Podpora rodičů a Adama u zápisu do 1. ročníku základní 

školy. 



Vojta 

Vojta navštěvuje základní školu (dále škola). 

Předání informací ze školy rodičům. 

Motivace rodičů k omluvení Vojty ve škole a 

vyzvednutí úkolů. 

Pomoc s přípravou do školy Vojtovi a 

rodičům, rodiče se přípravy aktivně účastnili. 

Motivace rodičů k pravidelné přípravě s 

Vojtou do školy. 



Multidisciplinární spolupráce 

 MOZAIKA dále 

spolupracuje s: 

• Oddělením sociálně 

právní ochrany dítěte 

• Pedagogicko-

psychologickou 

poradnou 

• Úřadem práce 

• Lékaři 



Děkuji Vám za pozornost. 
 


