
VE ZLÍNĚ A OKOLÍ 
NA TO NEJSTE SAMI, 
POMŮŽEME VÁM

PROVOZNÍ DOBA
Terénní služba
Po–Pá: 7.00–18.00 hod.

Ambulantní služba
Út: 12.00–17.00 hod.
Ostatní dny 
po telefonické domluvěwww.dczlin.cz/sas

sas@dczlin.cz

+420 703 178 690

NEVÁHEJTE NÁS 
KONTAKTOVAT
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Dětské centrum
Zlín, p. o.

Kaufland

MHD
Burešov

490

Poslání, cíle, zásady a možnosti podávání a vyřizování 
stížností sociální služby Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi naleznete na www.dczlin.cz/sas.

Zřizovatel:

KDE NÁS NAJDETE?
Dětské centrum Zlín, p. o., Burešov 3675/4, 760 01 Zlín



RÁDI VÁM 
PORADÍME

Bydlení

Peníze Bezpečí

Děti

• Naším posláním je pomáhat rodinám s dětmi. 
Vyřešit obtížné životní situace, především v jejich 
přirozeném prostředí.

• Podporu soustředíme na rozvoj sociálních, rodi-
čovských a občanských schopností u lidí pečujících 
o děti, včetně jejich širšího sociálního okolí.

• Jde nám také o prevenci umístění dítěte do náhrad-
ní péče a přípravu na návrat dítěte zpět do rodiny 
z náhradní péče.

SMYSL SLUŽBY

KOMU POMÁHÁME
• Rodinám s dětmi od 0 do 18 let – rodiče, rodiče 

samoživitelé a jiné osoby zodpovědné za výchovu 
dítěte.

• Rodinám, jejichž dítě bylo umístěno mimo biologic-
kou rodinu – ústavní péče, pěstounství na přechod-
nou dobu.

• Těhotným ženám, které potřebují pomoc s přípra-
vou na příchod dítěte a s péčí o něj.

• Jak si udržet stávající 
bydlení nebo najít 
lepší

• Jak zvýšit úroveň vaše-
ho současného bydlení 
a udržovat pořádek 
v domácnosti

• Jak se naučit spolupra-
covat s úřady, školou, 
lékaři atp.

• Jak zacházet s finance-
mi a zbavit se dluhů

• Jak si vyřídit dávky, na 
které máte nárok

• Jak si najít novou práci

• Jak se ubránit hádkám 
a násilí

• Jak zvládat všechny 
složité životní situace 
a na koho se můžete 
vždy obrátit

• Jak lépe komunikovat 
a porozumět vašim dě-
tem/partnerovi/dalším 
rodinným příslušníkům

• Jak lépe porozumět 
tomu, co vaše dítě 
potřebuje a jak jej 
rozvíjet

• Jak vašemu dítěti zajis-
tit potřebnou ochranu 
a bezpečí

VEŠKEROU POMOC POSKYTUJEME 
BEZPLATNĚ. 
AMBULANTNĚ I V TERÉNU.


