Definice potřeb cílové skupiny „rodiny s dětmi“:
Potřeby, které lze uspokojit prostřednictvím sociálních služeb:
1) Podpora rodinám s dětmi při řešení výchovných a duševních problémů – problémy u dítěte nejčastěji začne signalizovat školské zařízení,
které kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dětí. V některých případech kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dětí policie, osoba
odpovědná za výchovu, zdravotnický pracovník nebo širší okolí. U výchovných obtíží se jedná např. o záškoláctví, poruchy chování,
experimentování s návykovými látkami, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, nadužívání elektronických médií, přestupková a trestná
činnost dětí. Problémy dítěte je proto třeba řešit v kontextu příčin jejich vzniku a sociálního prostředí dítěte, což s sebou nese také potřebu
podpory rozvoje rodičovských kompetencí. Pro řešení těchto obtíží je ve většině případů nutná intervence odborného zařízení nebo
specialisty, který má zkušenosti s popsanými jevy i jejich příčinami.
2) Podpora rodinám s dětmi v konfliktních nebo krizových situacích – potřebou je myšlena terapeutická práce s rodinou, ve které
se vyskytují dlouhodobé konfliktní situace či vleklé spory mezi rodiči, mezi rodiči a dítětem/dětmi, mezi rodiči a širším sociálním okolím
(nejčastěji prarodiči). Často se jedná o spory při určení, komu bude dítě po rozchodu rodičů svěřeno do péče, a při řešení styku dítěte
s rodiči či prarodiči. V rodinách se také vyskytují další problémy např. trestná činnost, domácí násilí, závislosti, existenční problémy.
Potřeba byla spojována i s nedostatkem sociálních pracovníků OSPOD, mediátorů a také psychologů a terapeutů. Pro účinné řešení
konfliktů a krizových situací je důležité, aby se odborné pomoci dostalo rodině komplexně (práce s celým rodinným systémem) a včas, kdy
je problém řešitelný a rodiny jsou motivovány situaci řešit.
3) Prevence sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže od 6 do 26 let – rizikové chování se u dětí a mládeže vyskytuje zejména v podobě
užívání vulgarismů, záškoláctví nebo užívání návykových látek (např. tabák, alkohol, THC, pervitin) a to i ve stádiu experimentů. I přes
prevenci, která probíhá ve školských zařízeních, se nedaří tyto jevy řešit zavčasu. Chybí účinná primární prevence, která by mohla pomoci
těmto jevům předcházet.
4) Potřeba přechodného bydlení pro rodiče s dětmi – jde o potřebu nalezení bezpečného bydlení pro rodiče s dětmi v situaci, kdy přišli o
střechu nad hlavou např. v důsledku vypovězení nájemní smlouvy nebo domácího násilí. Možnost přechodného bezpečného bydlení a
odborné pomoci (příp. její zprostředkování), a tím vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti,
umožní rodičům s dětmi překlenutí krizové životní situace ohrožující fungování rodin.
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5) Potřeba péče pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci - podpora rodinám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a rodina ji
není schopna vyřešit s využitím vlastních dostupných zdrojů. Může se jednat také o podporu rodin, ve kterých se narodily nebo rodina
přijala do péče (náhradní rodinná péče – pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče, osvojení) současně
tři nebo více dětí, v péči o tyto děti, při zajištění chodu domácnosti a při zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (jedná se o
podporu pouze do 4 let věku dítěte).
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