Sociálně aktivizačníslužbv nľo rodĺnv s dětmi
ľosĺ'Áľĺ:
Poslánĺm sociálně aktivizačnĺ sluŽby pľo ľodiny s dětmi je pomoci rodinám
se ocitly v nepřĺznivé sociální situaci a chtějí ji řešit.

s

nezletilými dětmi, které

CÍl:
Cĺlem sociálně aktivizačnĺsluŽby je:
- obnovení ľungování rodiny,

umoŽněnĺ zdravého ývoje dítěte v přirozeném prosťedĺa prevence jeho umístěnĺ mimo rodinu,
vyţvoření vhodných podmĺnek v rodině pro návrat dĺtěte z úsţavníhozafizenĺ,
_ cĺlemje dále prevence sociálnĺho vyloučenĺ.
_

-

co NABÍZÍME:
Základní činnosti při poskýovánĺ sociáIně aktivizačnĺchslużeb pro rodiny s dětmi se zajišťujĺv
rozsahu těchto úkonů:

- výchovné' vzdělávacĺ a aktivizačnĺčinnosti
_ zprostředkovánĺ kontaktu se společensĘm prostředĺm
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňovánĺ práv' oprávněných zájmů a při

obstarávánĺ osobnĺch záležitostí

KoMU socIÁLNÍ SLUEBY PosKYTUJtrME:
Cĺlovou skupinu představujĺ rodiny

s dětmi:
ohroŽené společensĘ nežádoucími jevy,
_ oběti domáciho násilĺ,
_ oběti trestné činnosti,
- osoby bez přĺsţřešĺa
- osoby žijícĺv sociálně vyloučených lokalitách.
_

LoKÁLNÍ PŮsoBNosT SLUŽBY:
-

oRP Žatec

a

oRP Louny

ADRESA zAŘÍzENÍ:
Osobně v ambulanci:

Nám. Svobody 9 , 438 ol żatec (nonek Vavřinec'z.s.)
osvoboditetů 2649, Louny

PRovozNÍ DoBA mERÉI\n:
Pondělĺ 7:30 - l 1:30, 12:00 - 16:00

Útery

Středa

7:30 _ l l:30, 12:00 - 16:00

7:30- 1l:30' 12:00- 16:00

Čwrtek 7:30

Pátek

_ 1 1:30, 12:00 - 16:00
7:30_ l1:30, 12:00- 16:00

ü-*;
Nabldkový list oľo záiemce

o sociálně

oro ľodinv

aktivizačnĺslužbv

s dětmi

V jakých oblastech Vám můžemepomoci?

sYDI-BNĺ

_
_
_

vyhledánĺ vhodných inzerátů na volné byry na internetu'
podpora při kontaktovánĺ realiţnĺch kancelářĺ,
podpora při jednání s majiteli bytů (eleťonicĘ e-mailem, osobně),
podpoľa při kontaktovánĺ azylových domů či jiných ubyţovacíchzaIÍzenl,

posĘtnutĺ konzultace

ke konkrétnĺ nájemnĺ smlouvě,

prohlĺdĘbytů ajednánĺ s pronajĺmateli,

doprovod na

zajištěnĺ vhodného vybavenĺ bytu dle aktuálnĺch moärostĺ spolku,
podpora při vyřizovánĺ sociálnĺch dávek souvisejĺcĺchs bydlenĺm,
podpora při vyřizovánĺ zapojenĺ a vyrrčtování vody' elekţřiny a plynu'
podpora při komunikaci s byto\ným dľuŽsţvem.

DoMÁCNosT

-

pomoc s chodem domácnosti,
podpora při vedenĺ hospodďenĺ,

zAMĚsTNÁNi

_
-

vyhledávánĺ volných pracovnlch pozic na intemetu,
sestavenĺ profesnĺho životopisu a motivaěnĺho dopisu,
zprostředkovánĺ kontakţusezaměsţnavateli,

PÉčEo DĚTI
podpora při zajištěníškolĘ školy, družiny, lékaře, zájmoţch kroužků'
doprovod do

školĘ školy, druŽiny,

k lékaři, do

zájmoţch kroužků,

podpora dovednostĺ a schopnostĺ rodičůpečovat a vychovávat dĺtě (ťtprava dennĺho reżimu,
nácvik hygienických návyků, úprava sţravovacĺho režimu, pomoc se zajištěnĺm zdľavomí péče,
podpora společného tľâvenĺ volného času).

ÚŘłoy

-

podpora přijednání na úřadech,
podpora při

ápisu dĺtěte do ZŠ,MŠ.

PENĺzE

-

podpora při vyřizovánĺ sociálnĺch dávek,

posĘltnut| informací o možnosti čerpánl sociá|nĺch dávek,
pomoc s vyplněnĺľnŽádostĺ o sociáIní

dávĘ

pomoc s vyplněnĺm sloŽenek pro platby,
podpora při sestaven{ domácĺho ĺozpočtuajeho dodrŽenĺ (|ak si určit co zaplatit nejďiv).

DLIJHY

-

pomoc se unapovánĺm dluhů v rodině a návrh na možná řďęnĺ,
podpoĺa při komunikaci s exekutory a společnosĺni, kde máte dluhy (VZP, banky' nebonkovnĺ

spolďnosti'

...

),

výcuovtĺÉ,VzDĚLÁVAcÍ AAKTIvIzAČŃ ČINNosTI

-

podpora při přĺpravě dĺtěte na vstup do ZŠ,MŠ,
podpora při přĺpravě na školnl vyučrvánĺ( možmost doučovánĺ dětl v domâcĺm prosťedĺ za
aktivnlho zapojenĺ rodiče),

Pľacovnĺk služby poskytuje informace o možnosti vyuŽití dalšĺch' lokálně dostupných služeb a
kontakt, popř. doprovoĄ s těmito zařĺzenĺĺni.

zprostředkovává

Pracovnĺk slużby posĘtuje informace o základnĺch právech a povinnostech a o možnostech využIvání
běžně dostupných zdrojů.

UŽivateli je umońlěn přIsfup knotebooku sintemetovým připojenĺm a ktelefonu při vyřizovánĺ
záležitostísouvisejĺcĺch s ýše uvedeným.

Provozní doba teľénnlho ooskvtovánĺ službv:

Po
ur
st
Čt
Pá

7:30- 1l:30' 12:00- ló:00
7:30-11:30,12:00-16:00

7:30- ll:30, 12:00- 16:00
7:307:30

11:30,

12:00- 16:00

_ 11''30,12:00 _ 16:00

Prcvoznĺ doba ambulĺntnĺho ooskvtovánĺ službv ŽĺÍec:
ST

12:00

-

l6:00

Pmvozní dobĺ ambulantního ooskvtovánĺ službv lounv:

Po

12:00

-

16:00

Služba Je poĺkýovlĺnatei{nnĺ l ambulantnÍ foľmou.

l

Ing. Štěpánka Fľelichová
mobil: 702 190 514

Vedoucĺ služby:

emďl

:

fr el ichova @v av ĺ inec-zs, cz

MaľkétĺKľaJovĺĺ,DlS.

Socfuĺlnĺ pracovnice:

mobil: 725932

861

e-mail: laajova@vawinec-zs.cz

Sociální pracovnlce:

Jana Knichalová' DlS.

mobll. 72'1 841 123
email: knichalova(âłavrinec-zs.cz
Pľĺcovnice v sociálnĺch službĺĺch:

Bc. Anna Šlpková

mobil: 725505 620
e-mail: siokova@vavrinec-zs.cz
Pracovnice v sociálnĺch službńch:

Soňa Donneľovń
mobil: 702 190517
e-mail: donnerova@vavrinec-zs.cz

Ředitelka spotku:

Mgľ. Miroslava Hľdličková' DlS.' MBA
mobil:607813451
e-mail: hrdlickova@vavrinec-zs.cz

Web: www.vavrinec-zs.cz

Služba ie poskytována zdarma.

