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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Poslání a obsah služby
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je
předcházení sociálnímu vyloučení nebo snižování jeho míry.
Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory
a poradenství rodinám s dětmi, zejména je-li v důsledku
dlouhodobě
nepříznivé životní situace, kterou nejsou
schopni vlastními silami překonat, ohrožen vývoj dítěte
a fungování rodiny. Služba je terénní, je poskytována
převážně v domácnostech klientů. Sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi je poskytována podle zákona
o sociálních službách č.l 08/2006Sb.

Cílová skupina
Sociálně vyloučené rodiny s dětmi
Rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením
Mezi znaky sociálního vyloučení patří nezaměstnanost,
závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá
sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi.

Cíle služby
Cílem spolupráce je zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení
sociálních dovedností jejích jednotlivých členů. Podporujeme
rodiny k aktivnímu a samostatnému řešeníjejich obtíží.

Cílůdosahujeme pomocí následujících činností:
Základní poradenství
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních
záležitostí
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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Konkrétně nabízíme
Pomoc při vytváření podmínek pro volný čas
a vzdělávání dětí
Pomoc při sestavování rozpočtu rodiny
Poskytování sociálněprávního poradenství
Pomoc při prosazování práva oprávněných zájmů
Doprovod při jednání na úřadech
Pomoc s listinami (sepisování žádostí atp.)
Asistence při získávání zaměstnání
Pomoc při řešení dluhů
Pomoc při hledání vhodného bydlení
Zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi
a organizacemi

Konzultační hodiny:
Úterý 13.00 - 16.00

Kontaktní osoby:

Bc. Iva Musilová
Tel: 778 448 151
Bc. Martina

Horníčková

Tel: 778448 153
Mgr. Martina Tihlářová
Tel: 734428237
Člověk v tísni, o.p.s.
Rostislavova 26
79601 Prostějov
Tel.: 582 334 729

