Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Hodonín
Wilsonova 7, 695 05, Hodonín
tel. +420 739 389 236
e-mail: sasrodiny@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
IČ 44990260
Provozní doba:
Terénní (v domácnostech, doprovody atd.):
pondělí 7.30 – 15.30 hodin
úterý 7.30 – 17.30 hodin
čtvrtek 7.30 – 16.00 hodin
pátek 7.30 – 14.30 hodin
Ambulantní (kancelář služby):
středa 7.30 – 16.00 hodin
Setkání je třeba si s pracovníkem předem
domluvit.
Poslání služby:
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podat pomocnou ruku
rodinám s nezaopatřenými dětmi v Hodoníně a okolí, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci a chtějí ji s naší pomocí řešit. Jednotlivé členy rodiny vedeme
k aktivnímu zapojení do jejího řešení s ohledem na jejich možnosti. Záměrem
služby je, aby péči o domácnost, výchovu dětí a hospodaření s finančními
prostředky v budoucnosti zvládali řešit samostatně.
Jakého cíle můžete s naší podporou dosáhnout?
 Dobré péče o děti s ohledem na věk a jejich přirozený vývoj.
 Zvládnutí péče o domácnost.
 Zvládnutí hospodaření s penězi.
 Zvládnutí jednání se školou, úřady a ostatními institucemi.
Pro koho tu jsme?
 pro rodiny v nepříznivé sociální situaci, kterou chtějí změnit, a chtějí
spolupracovat s naší službou
 rodinou rozumíme: rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti do 26 let
 rodiny, kde rodiče potřebují podporu při péči o domácnost

 rodiny, kde rodiče řeší problémy s výchovou dětí či přípravou dětí na
vyučování
 rodiny, které řeší finanční problémy
 služby poskytujeme rodinám z Hodonína a okolí cca 15 km
 Ambulantní forma služby není určena osobám, které potřebují bezbariérový
vstup. Tyto osoby mohou využít terénní formu služby.
 Služba nemá k dispozici tlumočníka do cizích jazyků, ani do znakové řeči.
Z tohoto důvodu nemůžeme služby poskytnout osobám, které tlumočníka
k dorozumění potřebují.
Službu poskytujeme na základě zásad:
bezplatnost
nestrannost
mlčenlivost
respekt
trpělivost
pravdivost

dobrovolnost
přímost

srozumitelnost

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu:

nedostatečná kapacita

neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
Poskytované činnosti:
Činnost služby se řídí zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcími
vyhláškami. Jedná se o:
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 (např. příprava do školy, smysluplné trávení volného času apod.)
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody)
 sociálně terapeutické činnosti (např. nácvik řešení různých situací)
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (např. poradenství, řešení dluhové situace atd.)
Kapacita služby
V jednom okamžiku se může služba věnovat dvěma rodinám. Celková kapacita
služby se odvíjí podle rozsahu poskytovaných činností, průměrně 1800 intervencí
ročně.

Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonín.
Sociální služba je spolufinancovaná Jihomoravským krajem.

