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1. Posilování rodičovských kompetencí  

a) Nedostačující kompetence v péči o dítě v oblasti hygieny  

b) Nedostačující kompetence v péči o dítě v oblasti zdravotní péče 

c) Nedostačující kompetence v péči o dítě v oblasti rozvoje psychických a sociálních 

schopností  

d) Nedostačující kompetence rodiče k přípravě dítěte do školy  

e) Nedostačující kompetence v zajištění základních potřeb pro vzdělávání dětí 

f) Nedostačující kompetence v komunikaci se školskými zařízeními 

g) Nedostačující kompetence v zajištění řádného vzdělávání dětí 

h) Nedostačující kompetence rodičů k zajištění volnočasových aktivit dítěte 

ch) Nedostačující kompetence k zajištění základních potřeb dítěte  

 

2. Zaměstnání  

a) Nedostačující kompetence při hledání zaměstnání a zapojení se na trh práce (klient se 

neorientuje v nabídkách práce, neumí sám práci vyhledávat, neví na koho se obrátit, neumí 

jednat se zaměstnavateli, časté střídání zaměstnání) 

b) Nedostačující kompetence k udržení se na trhu práce (klient má problémy s pravidelnou 

docházkou do práce, nerozumí pracovní smlouvě, nedodržuje pracovní řád) 

c) Nezaměstnanost vyplývající ze zdravotního omezení 

d) Nezaměstnanost vyplývající z nedostatečné kvalifikace  

 

3. Bydlení 

a) Nedostačující kompetence při hledání bydlení (klient se neorientuje na trhu 

s nemovitostmi, neumí jednat s pronajímateli, neumí odhadnout potřebnou velikost bytu 

k zabezpečení vyhovujících podmínek) 

b) Nedostačující kompetence k udržení bydlení (klient nedodržuje smluvní podmínky, v bytě 

se zdržují nepovolané osoby, neplatí řádně nájem, narušuje vzájemné soužití, porušuje 

domovní řád) 

c) Nedostačující kompetence k řádnému vedení chodu domácnosti (klient neudržuje 

domácnost v čistotě, ničí či odnáší majetek) 

 

4. Finance 

a) Nedostatečné kompetence v hospodaření s finančními prostředky (klient se neorientuje ve 

svých příjmech a výdajích) 

b) Problém při využívání sociálních dávek (klient se neorientuje v nárokových a 

nenárokových dávkách, pomoc vyřízením příslušné dávky) 

c) Dluhová problematika (klient nezná přesnou výši dluhu, neví jak a s kým dluhy řešit, 

problematika exekucí a vymáhání dluhů) 

 

 

 

 



 

 

5. Rizikový způsob chování 

a) Rodiče jsou uživateli návykových látek 

b) Děti jsou uživateli návykových látek 

c) Záškoláctví 

d) Šikana 

e) Drobná kriminalita a vandalismus 

f) Týrání a zneužívání 

g) Zanedbávání dítěte 

h) Problémy spojené se sociálním vyloučením 

ch) Sebepoškozování, sebevražedné myšlenky 

i) Rasismu, xenofobie 

 

6. Vztahy (rodina, komunita) 

a) Rozvod rodičů 

b) Špatný či nedostačující výchovný styl rodičů 

c) Špatné či narušené sourozenecké vztahy 

d) Špatné či narušené vztahy v rámci širší rodiny 

e) Špatné či narušené vztahy rodičů a dětí 

f) Špatní či narušené vzorce chování rodiny 

g) Výchovné problémy 

h) Vyčlenění z komunity 

 

7. Jiné 

a) Nedostačující kompetence ve vyřizování běžných záležitostí (klient neumí vyplnit úřední 

listiny, tiskopisy) 

b) Nedostačující kompetence v kontaktu se společenským prostředím (klient neví, kam se 

obrátit v případě nutnosti, nemá potřebné informace) 

c) Změna bydliště, návrat ze zahraničí, adaptace na nové prostředí  

d) Neznalost základních práv a povinností  

 

 

 


