
Poradenství a pomoc 
pro děti, mladistvé 

a rodiče
 

Naše služby:
•	 Sociálně-aktivizační	 služby	 pro	 rodiny	 s	 dětmi	

(sanace	rodin)
•	 Nízkoprahové	 zařízení	 pro	 děti	 od	 6	 do	 15	 let	

(klub	Útočiště)

Naše O.P.S

Najdete nás hned vedle hlavní brány do hradu 
v Chebu

Útočiště o.p.s.
Dobrovského 78/19
350 02 Cheb

utociste.cheb@seznam.cz
www.utociste-cheb.cz

telefon+ záznamník: 354 433 169

Veškeré	naše	služby	jsou dobrovolné,	vždy	bezúplatné.		
V	 nízkoprahovém	 klubu	 nejsou	 při	 kontaktu	 s	 klientem	
(i	 když	 je	 jím	 samotné	 dítě)	 vyžadována	 žádná	 osobní	
data	a	nejedná	se	nad	rámec	dohody	s	ním	samotným.	

Jsme nezisková organizace. 
Abychom mohli pokračovat v naší práci, jsme odkázáni 

na finanční pomoc. Osobním příspěvkem můžete naši 

práci bezprostředně podpořit. Každý takový příspěvek 

bude kontrolovatelně a účelově využit. 

Bankovní účet pro příspěvky a dary:

Číslo konta: 78-2255650207/0100

Banka: Komerční banka

Konstantní symbol: 558

Variabilní symbol: 35002

Partneři a sponzoři
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➜

➜

➜

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR

➜

➜

➜

➜

Sociální akademie
Haus Silberbach

Evropská Unie

MINISTERSTVO 
VNITRA

➜



Sanace rodin 

– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

– ochrana a pomoc dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi 
dysfunkcí vlastní rodiny nebo svým okolím

– pro rodiny s dětmi ve věku 0–18 let, které se nacházejí 
v obtížných životních situacích, dlouhodobě ohrožujících 
vývoj dítěte, jež by mohly vyústit k odebrání dítěte z rodiny

– podmínkou pro poskytování služby je oboustranně kladný 
vztah mezi dítětem a rodiči, přičemž nedostatky v jejich 
péči nebo ve výchově jsou způsobeny v důsledku poruch 
sociálních vztahů 

–  pokud v rodině dochází k fyzickému týrání, sexuálnímu 
zneužívání nebo k hrubému zanedbávání péče o dítě či 
mladistvého a pokud má rodina zájem tento problém 
zvládnout, řešíme situaci vždy v součinnosti s orgány soc. 
právní ochrany dětí

Našim cílem je:

– předcházet odebrání dítěte z rodiny, nebo umožnit jeho 
návrat zpět domů ze zařízení pro výkon ústavní výchovy 

– přispět ke zlepšení vztahů v rodinách, k jejich stabilizaci 
a udržení funkční rodiny

– pracovat s rodinami v jejich přirozeném prostředí 

Nabízíme:

– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
– sociální poradenství
– doprovázení při jednání na úřadech a jiných institucí
– podporu vlastní iniciativy při řešení sociálních problémů
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pro nově příchozí klienty jsme k dispozici v poradně vždy 
každé 

pondělí a čtvrtek od 9 do 17 hodin. 

Klienti mohou přijít sami nebo na základě doporučení. 
Naše služby poskytují odborníci.

Nízkoprahový klub Útočiště 
– nízkoprahové zařízení pro děti od 6 do 15 let

Chceme vytvořit bezpečný prostor, do kterého budou moci 
přijít požádat o pomoc nebo radu samotné děti, které se 
ocitnou v situaci, již nemohou či neumí řešit vlastními silami 
nebo děti, které jsou neorganizované a chtějí svůj volný čas 
trávit smysluplně a v prostředí, které není rizikové.  

Naším cílem je:

– navazování kontaktu a „zachycení“ dětí, které by jinou 
formu pomoci nepřijaly

– vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní 
změnu ve způsobu života

– alternativa volnočasových aktivit
– rozvoj motivace a předpokladů pro další vzdělávání
– zvýšení sociálních kompetencí klientů
– získání základních dovedností pro krizové situace (např. 

kam zavolat v případě nebezpečí nebo nouze, seznámení 
s možnostmi řešení konfliktních situací)

Nabízíme:

– alternativu volnočasových aktivit
– bezpečné prostředí pro navazování 
 přirozeného kontaktu s vrstevníky 
– možnost využívání prostor klubu 
 pro vlastní aktivity klientů

V případě zájmu dále nabízíme:

– odborné poradenství 
– individuální práci s klientem
– pomoc v krizové situaci a při řešení sociálních problémů 

klientů
– preventivní výchovné a pedagogické programy

Nízkoprahový klub je prozatím otevřen každou 

středu a pátek od 14 do 18 hodin. 

V klubu pracují sociální a pedagogičtí pracovníci.


