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,
- vytvoření vhodných podmínek v rodině pro návrat dítěte z ústavního zařízení,
- cílem je dále prevence sociálního vyloučení.
CO NABÍZÍME:
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
KOMU SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJEME:
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.
LOKÁLNÍ PŮSOBNOST SLUŽBY:
Žatec, Louny a spádové oblasti
ADRESA ZAŘÍZENÍ:
Osobně v ambulanci:
- Nám. Svobody 9, 438 01 Žatec (zvonek Vavřinec,z.s.)
- Osvoboditelů 2649, Louny
PROVOZNÍ DOBA (TERÉN):
Pondělí - 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
Úterý
- 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
Středa
- 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
Čtvrtek - 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
Pátek
- 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00

SLUŽBA JE ZDARMA

PROVOZNÍ DOBA (AMBULANCE):
PONDĚLÍ:
STŘEDA:

LOUNY
ŽATEC

12:00 – 16:00
12:00 – 16:00

KONTAKTNÍ OSOBY:
Bc. Markéta Krajová, DiS - sociální pracovnice (Žatec)
Mobil: 725 932 861
E-mail: krajova@vavrinec-zs.cz
Soňa Donnerová – pracovnice v sociálních službách (Žatec)
Mobil: 702 190 517
E-mail: donnerova@vavrinec-zs.cz
Jana Knichalová, DiS. – sociální pracovnice (Louny)
Mobil: 727 841 123
E-mail: knichalova@vavrinec-zs.cz

Bc. Anna Šipková – pracovnice v sociálních službách (Postoloprty, Louny)
Mobil: 725 505 620
E-mail: sipkova@vavrinec-zs.cz
Ing. Štěpánka Frelichová – vedoucí služby
Mobil: 702 190 514 E-mail: frelichova@vavrinec-zs.cz
Kontakt pro podání podnětu nebo stížnosti:
Ing. Štěpánka Frelichová – vedoucí služby
Mobil: 702 190 514 E-mail: frelichova@vavrinec-zs.cz
Mgr. Miroslava Hrdličková, Dis., MBA – ředitelka zařízení
Mobil: 607 813 451
E-mail: hrdlickova@vavrinec-zs.cz
Službu podporují:

Město Žatec

SLUŽBA JE ZDARMA

Město Louny

