Poslání sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Posláním sociální služby je podporovat a pomáhat
rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, která
ohrožuje vývoj dítěte a fungování rodiny. Ve
spolupráci s rodinami usiluje služba o zachování
soužití členů rodiny a zdravého vývoje dětí v
podmínkách funkční rodiny.
Cílem služby je, aby rodina zvládala zajistit zdravý
vývoj dítěte a byla schopna sama řešit své problémy.

Zásady poskytování sociální služby
V průběhu poskytování sociální služby, vycházíme
mimo jiné i z následujících zásad:
✓

✓
✓

Sociální služba je určena:
Rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci,
kterou nedokáží řešit vlastními silami. Rodinám,
které se potýkají s obtížemi v oblasti výchovy a
vzdělávání dětí, péče o děti, hospodaření a rodinného
rozpočtu, bydlení a vedení domácnosti, komunikace
s úřady a institucemi a sociálního vyloučení.
Služba je poskytována rodinám s dětmi, kdy je
věk v rozsahu, od kojeneckého věku, až do 80 let
věku, a to z důvodu, že součástí rodiny s
dítětem/dětmi může být prarodič.
Se zájemcem o službu
projednáme, zda spadá do
naší cílové skupiny a čeho
by ve spolupráci se službou
chtěl dosáhnout. Sociální
služba pak může být
poskytována na základě
uzavření Smlouvy, a to
buď ústně či písemně.

✓

✓

✓

Individuální přístup: respektujeme vývojové
zvláštnosti každého dítěte a jeho jedinečnost, bez
ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu
či barvu pleti. Navazujeme na jeho schopnosti
a možnosti, které dále pomáháme rozvíjet.
Postupnost: při realizaci cílů klientské rodiny
postupujeme s ohledem na její konkrétní potřeby
se zaměřením na řešení její celkové situace.
Princip respektování soukromí: Pracovníci
vstupují do domácností klientských rodin pouze
na základě vzájemné dohody a souhlasu.
Princip demokracie: Dodržujeme základní
lidská práva a všechna práva klientských rodin, ke
kterým přistupujeme tak, aby nedocházelo
k porušování těchto práv.
Svoji vlastní vůli: klientská rodina uplatňuje
v průběhu poskytování sociální služby ve všech
oblastech svůj názor, potřeby a vlastní vůli
(četnost docházení, výběr a čas poskytované
podpory atd.)
Princip respektování volby: ke klientské rodině
přistupujeme s předpokladem, že je schopna se
rozhodnout, jak problém nebo situaci řešit.
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Kde nás najdete?

Služba poskytuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
− pracovně výchovná činnost s dětmi,
− pracovně výchovná činnost s dospělými, např.
podpora a nácvik rodičovského chování včetně
vedení hospodaření a udržování domácnosti,
podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání
na úřadech, školách, školských zařízeních,
podpora pro zajištění podmínek v rodině pro
vzdělávání dětí,
b) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
− v závažných případech doprovázení dětí do školy,
školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a
doprovázení zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
− sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení soběstačnosti,
osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování, upevňování
pracovních návyků,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí:
− pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
− pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s
rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
− motivace k zapojení blízké rodiny do řešení
situace,
a základní sociální poradenství
− sociální poradenství slouží k orientaci v sociálních
službách, pomáháme při oprávněných žádostech o
finanční příspěvek v hmotné nouzi, při sepisování
žádostí, podpora při ucházení se o zaměstnání,
doprovod na úřady a pomoc při jednání s úřady a
se školou, doporučení odborné pomoci.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je
poskytována zdarma.

Nádražní 695/28, 742 35 Odry
okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Provozní doba sociální služby
- ambulantní forma
Ambulantní služba se poskytuje v prostorách
poskytovatele na ulici Nádražní 695/28
v Odrách, v 1. patře.

pondělí:
pátek:

14:00 až 16:30 hod.
08:00 až 12:00 hod.

- terénní
Terénní forma služby se poskytuje v přirozeném
prostředí klientské rodiny, v její domácnosti.

středa od 13:00 do 17:00
čtvrtek od 13:00 do 17:00
V individuálních případech lze provádět terénní
sociální práci, podle potřeb rodiny po dohodě
i v jiném časovém rozmezí.

