Vavřinec, z.s.
sídlo: Tuchořice 133, 439 69 Tuchořice
IČO: 015 39 353
číslo účtu: 258936527/0300

Nabídkový list pro zájemce o sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

V jakých oblastech Vám můžeme pomoci?
BYDLENÍ
-

vyhledání vhodných inzerátů na volné byty na internetu,

-

podpora při kontaktování realitních kanceláří,

-

podpora při jednání s majiteli bytů (telefonicky, e-mailem, osobně),

-

podpora při kontaktování azylových domů či jiných ubytovacích zařízení,

-

poskytnutí konzultace ke konkrétní nájemní smlouvě,

-

doprovod na prohlídky bytů a jednání s pronajímateli,

-

zajištění vhodného vybavení bytu dle aktuálních možností spolku,

-

podpora při vyřizování sociálních dávek souvisejících s bydlením,

-

podpora při vyřizování zapojení a vyúčtování vody, elektřiny a plynu,

-

podpora při komunikaci s bytovým družstvem.

DOMÁCNOST
-

pomoc s chodem domácnosti,

-

podpora při vedení hospodaření,

-

podpora při nakupování,

-

podpora při vaření,

-

podpora při úklidu domácnosti.

ZAMĚSTNÁNÍ
-

vyhledávání volných pracovních pozic na internetu,

-

sestavení profesního životopisu a motivačního dopisu,

-

zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli,

-

podpora při vyplnění vstupních formulářů,

-

předání informací o náležitosti pracovní smlouvy,

-

pomoc s přípravou na pracovní pohovor,

-

pomoc s vyřízením žádosti o rekvalifikaci.

PÉČE O DĚTI
-

podpora při zajištění školky, školy, družiny, lékaře, zájmových kroužků,

-

doprovod do školky, školy, družiny, k lékaři, do zájmových kroužků,

-

pomoc při vyřízení sociálních obědů ve školních jídelnách,

-

podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě (úprava denního
režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, pomoc se
zajištěním zdravotní péče, podpora společného trávení volného času).

ÚŘADY
-

podpora při jednání na úřadech,

-

doprovod na úřady, na poštu,

-

podpora při vyplňování formulářů na úřadech,

-

sepsání úředních písemností (např. čestné prohlášení, plná moc),

-

nácvik dovedností potřebných při jednání na úřadech,

-

podpora při zápisu dítěte do ZŠ, MŠ.

PENÍZE
-

podpora při vyřizování sociálních dávek,

-

poskytnutí informací o možnosti čerpání sociálních dávek,

-

doprovod na Úřad práce,

-

pomoc s vyplněním žádostí o sociální dávky,

-

pomoc s vyplněním složenek pro platby,

-

podpora při sestavení domácího rozpočtu a jeho dodržení (jak si určit co zaplatit
nejdřív).

DLUHY
-

pomoc se zmapováním dluhů v rodině a návrh na možná řešení,

-

podpora při komunikaci s exekutory a společnostmi, kde máte dluhy (VZP, banky,
nebankovní společnosti, …),

-

sepsání žádosti o splátkový kalendář nebo žádosti o odklad splátkového kalendáře,
žádosti o snížení splátek,

-

vyhledání, popř. doprovod do dluhové poradny.

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
-

podpora při přípravě dítěte na vstup do ZŠ, MŠ,

-

podpora při přípravě na školní vyučování ( možnost doučování dětí v domácím
prostředí za aktivního zapojení rodiče),

-

pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou

Pracovník služby poskytuje informace o možnosti využití dalších, lokálně dostupných
služeb a zprostředkovává kontakt, popř. doprovod, s těmito zařízeními.
Pracovník služby poskytuje informace o základních právech a povinnostech a o
možnostech využívání běžně dostupných zdrojů.
Uživateli je umožněn přístup k notebooku s internetovým připojením a k telefonu při
vyřizování záležitostí souvisejících s výše uvedeným.

Provozní doba terénního poskytování služby:
Po

7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00

Út

7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00

St

7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00

Čt

7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00

Pá

7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00

Provozní doba ambulantního poskytování služby Žatec:
ST

12:00 – 16:00

Provozní doba ambulantního poskytování služby Louny:
Po

12:00 – 16:00

Provozní doba ambulantního poskytování služby Postoloprty:
Út

12:00 – 16:00

Převzal(a) ……………………………………………..

V ……………………………………………… Dne ………………………………………………

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI

Poslání:
Posláním sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi je pomoci rodinám s nezletilými dětmi,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí ji řešit.
Cíl:
Cílem sociálně aktivizační služby je obnovení fungování rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte
v přirozeném prostředí a prevence jeho umístění mimo rodinu, popř. vytvoření vhodných
podmínek v rodině pro návrat dítěte z ústavního zařízení. Cílem je dále prevence sociálního
vyloučení.
Pro koho je služba určena?
Cílovou skupinu představují rodiny s dětmi, ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší a osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách.
Věková struktura cílové skupiny: od 4 let věku
PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY
 na rovný přístup ke službě (bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, politickou
příslušnost, sexuální orientaci, ekonomickou situaci či další skutečnosti)
 na bezplatné poskytnutí služby
 na důstojnost
 na bezpečí
 na soukromí
 rozhodovat o vlastní osobě
 na svobodu víry, vyznání, názorů
 právo podávat stížnosti, připomínky a podněty k poskytování služby
 kdykoliv ukončit poskytování služby i bez udání důvodů
 na poskytnutí veškerých informací souvisejících s poskytováním sociální služby
 na respektování individuálních potřeb
 na klíčového pracovníka, popř. na změnu klíčového pracovníka, pokud o to požádá a je to
v možnostech služby
 na nahlížení do své osobní složky

POVINNOSTI UŽIVATELŮ SLUŽBY
 v rámci poskytování služby se zdržet jakékoliv agrese – aktuální agrese je důvodem
k neposkytnutí služby v daném okamžiku, opakovaná agrese může být důvodem pro
ukončení poskytování sociální služby
 aktivně se podílet na realizaci svého individuálního plánu
 respektovat osobnost a majetek pracovníků organizace
 v rámci poskytování služby se zdržet požívání návykových látek
 zdržet se sexuálního obtěžování pracovníků
 dodržovat pravidla slušného chování

Důvody odmítnutí zájemce:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb
pouze, pokud
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v
registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
Ukončení služby:
-

výpovědí ze strany uživatele

-

výpovědí ze strany poskytovatele

-

vyřešením problému uživatele.

Co můžete od služby očekávat naleznete v Nabídkovém listě služby.

Služba je poskytována terénní i ambulantní formou.

Ceník služby? Služba je poskytována zdarma.

Adresy kanceláří:

Nám. Svobody 9, 438 01 Žatec
Palackého 592, 439 42 Postoloprty
Osvoboditelů 2649, 440 01 Louny

Vedoucí služby:

Hana Gregorová, MBA
mobil: 725 525 134
email: gregorova@vavrinec-zs.cz

Sociální pracovnice:

Bc. Jana Kroupová
mobil: 727 841 123
e-mail: kroupova@vavrinec-zs.cz

Pracovnice v sociálních službách:

Monika Hájková
mobil: 725 505 620
e-mail: hajkova@vavrinec-zs.cz

Pracovnice v sociálních službách:

Emilia Černiková
mobil: 702 190 517
e-mail: cernikova@vavrinec-zs.cz

Ředitelka spolku:

Mgr. Miroslava Hrdličková, DiS., MBA
mobil: 607 813 451
e-mail: hrdlickova@vavrinec-zs.cz

Web: www.vavrinec-zs.cz

