
SOCIÁLNÍ  REHABILITACE  (SRH) 
 

Cílem sociální rehabilitace je: 

poskytovat sociální služby matkám nebo rodinným 

příslušníkům za účelem dosažení jejich 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Klademe 

důraz na rozvoj jejich specifických schopností, 

dovedností a znalostí. Snažíme se posílit návyky 

spojené s běžným každodenním životem.  

 

Cílem této služby je též pomoci uživatelům v zácviku 

a osvojení si dovedností spojených s péčí o dítě, kdy 

je kladen velký důraz na upevnění vztahu mezi 

rodičem a dítětem. V souvislosti s péčí o děti 

prostřednictvím služeb sociální rehabilitace je cílem 

 zajišťovat informační a zácvikový servis pro matky, 

rodinné příslušníky a těhotné ženy, postrádající 

zázemí, matky, které řeší obtížnou životní situaci v 

souvislosti s diskrétním porodem a žadatele o 

náhradní rodinnou péči (dále jen NRP), kteří se stali 

vhodnými osvojiteli či pěstouny dítěte umístěného v 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  

 

 

 
 

 

 

 

Poskytujeme: 

▪ základní sociální poradenství  

▪ nácvik dovedností v péči o dítě 

▪ nácvik dovedností pro zvládání péče 

o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností, které vedou k sociálnímu 

začlenění 

▪ pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

▪ další činnosti  - dle osobitých potřeb 

klienta 

 

Cílová skupina osob:  

▪ matka nebo rodinný příslušník, který 

potřebuje pomoci v zácviku a osvojení 

si dovedností spojených s péčí o dítě  

▪ matka nebo rodinný příslušník, jejichž 

dítě bylo svěřeno do DCJK, o.p.s.  v 

rámci výkonu sociálně-právní ochrany  

▪ matka nebo rodinný příslušník, jejichž 

dítě by mohlo být svěřeno do zařízení v 

rámci výkonu sociálně-právní ochrany  

▪ matka nebo rodinný příslušník, který na 

základě svého zdravotního omezení 

potřebuje pomoci v zácviku a osvojení 

si dovedností spojených s péčí o dítě  

▪ matka nebo rodinný příslušník s 

dítětem, který splňuje náležitosti této 

služby (např.: svěření dítěte do péče, 

mladistvý rodič apod.)  

▪ matky řešící obtížnou životní situaci v 

souvislosti s diskrétním porodem  

▪ žadatelé o náhradní rodinnou péči, k teří 

se stali vhodnými osvojiteli či pěstouny.  

 

 

Negativní vymezení cílové skupiny:  

▪ žadatel s více než 3 dětmi 

▪ při plné kapacitě zařízení 

▪ žadatel, který by svým chováním výrazně 

narušoval či ohrožoval soužití druhých 

(problematické pití alkoholu, žadatelé závislí na 

omamných látkách, s agresivními projevy chování, 

žadatelé postiženi psychickou/psychiatrickou 

poruchou při níž mohou ohrozit sebe i druhé…) 

▪ pobyt žadatele není v zájmu dítěte (příklad: 

žadatelem o službu je otec dítěte, ovšem to bude 

soudem svěřeno do péče matky apod.) 

Každá žádost o umístění je vždy hodnocena 

individuálně. Sociální služba není určena 

osobám, kteří řeší nepříznivou sociální situaci 

spojenou se ztrátou bydlení – Sociální 

rehabilitace nenahrazuje zařízení typu 

azylového bydlení.  

 

Uživatelé jsou na Sociální rehabilitaci  

přijímáni na základě  vlastní žádosti, kterou si 

mohou vyzvednout přímo v zařízení DCJK, o.p.s., 

případně ji stáhnout na internetových stránkách 

www.dcjk.cz 

 

Pobyt v zařízení je zcela dobrovolný a plně hrazen 

uživatelem. Každý uživatel má právo tento pobyt 

kdykoliv ukončit. 

Bytové buňky jsou přizpůsobeny pro jednu dospělou 

osobu s maximálně třemi dětmi. 

 

 



 

Sazebník úhrad:  

▪ 240,- Kč dospělá osoba/den 

▪ 260,- Kč dospělá osoba a 1 dítě/den 

▪ 280,- Kč dospělá osoba a 2-3 děti/den 

 

Stravné: 

Během pobytu je možné zajistit celodenní stravu 

prostřednictvím firmy STRAVBYT, s. r. o.: 

▪ oběd: 101,- Kč/os. 

▪ celodenní stravovací jednotka: 200,- Kč/os. 

(snídaně, oběd, večeře).  

 

Tyto částky se mohou měnit  

 

Návštěvy  

▪ návštěvy v budově jsou zakázány 

▪ návštěvy probíhají pouze mimo budovu 

zařízení 

 

Sociální rehabilitace nabízí 4 bytové buňky o celkové 

kapacitě 15 míst. Každá buňka je dle potřeb uživatele 

standardně vybavena nábytkem. Součástí každé 

buňky je sprchový kout a sociální zařízení. Uživatelé 

mohou neomezeně využívat společné kuchyňky, 

která je prakticky a plně vybavena. Uživatelé mají 

k dispozici pračku, žehličku atd. 

 

Na Sociální rehabilitaci jsou přijímáni rodiče či 

rodinní příslušníci s dětmi na základě platné 

legislativy ČR (z. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách v platném znění). 

 

Zakladatel: Sociální pohoda, o. p. s., Vacov  

                   Javorník 74, 384 73  STACHY  

Ředitel: Mgr. Martin Karas  
 

Kde nás najdete: 

Sídlíme v areálu nemocnice Strakonice, a. s. viz 

označení na mapce pod č. 1 
 

 
 

 
 

Kontaktní adresa: 

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. 

Radomyšlská 336, 386 29  STRAKONICE 

TEL.: 383 314 334 

       728 199 420, 771 224 287 

FAX: 383 380 200 

e-mail: martin.karas.strakonice@seznam.cz 

web: www.dcjk.cz 

ČSOB: 246 931 649/0300 

 IČO 260 97 745 

 

Provoz zařízení: nepřetržitý 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posláním DCJK, o. p. s. je poskytovat ohroženým 

dětem a jejich rodinám, nacházejících se ve složité 

životní situaci včasnou odbornou podporu a pomoc.  

V rámci Sociální rehabilitace je posláním poskytovat 

uživatelům prostřednictvím sociálních služeb 

ucelenou pomoc a péči tak, aby od nás odcházeli 

nezávislí, samostatní a co nejlépe připraveni zvládat 

situace běžného rodinného života. 

Smyslem naší pomoci je nabídnout uživateli takový 

souhrn služeb, které budou vycházet z jeho 

individuálních potřeb a budou dle možností 

navazovat na jeho dosavadní styl života. 

Sociální rehabilitace není určena pouze rodičům 

s dětmi a jejich příbuzným. Poskytujeme též pomoc 

a podporu budoucím osvojitelům či pěstounským 

rodinám. 

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. je veřejně 

prospěšnou, nestátní a neziskovou společností 

poskytující veřejně prospěšné sociální služby: 

▪ Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (ZDVOP)  

 => z. č. 359/1999 Sb., OSPOD  

▪ Sociální rehabilitaci (SRH)   

 => dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 



 


