JSTE RODINA S DĚTMI do 18 let,
která se dostala do NEPŘÍZNÍVÉ
SOCIÁLNÍ SITUACE?
Služba pomáhá rodinám s dětmi, které se dostaly
do obtížné životní situace, kterou nedokáží překonat
samy vlastními silami.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Tel: 733 783 460
Email: sasj.svetlo@diakonievr.cz
www.vrchlabi.diakonie.cz
Dolení 64, 514 01 Jilemnice

Poskytujeme pomoc a podporu rodině zmírnit, zlepšit či vyřešit jejich nepříznivou
životní situaci tak, aby rodina byla schopna samostatně zajistit zdravý vývoj
dítěte. Pomáháme získat, udržet nebo obnovit její základní funkce.
Cílová skupina: Službu poskytujeme rodinám nebo osobám pečujícím
alespoň o jedno dítě ve věku do 18 let, které se ocitají v obtížné sociální situaci,
jež nedokážou bez pomoci řešit.
Kapacita služby: Služba má tři pracovníky, kteří jezdí do rodin. V ambulanci je
k dispozici vždy jeden pracovník.
S čím pomáháme:
Poradíme, jak hospodařit s rodinným rozpočtem, jak zvládnout zaplatit
všechny účty a složenky včas, hledat cestu jak se dostat z dluhů.
Pomůžeme s vyhledáním nového vhodného bydlení či získávání nového
zaměstnání (orientace na trhu práce, sepsání životopisu, příprava na pracovní
pohovor).
Rodičům s menšími dětmi vysvětlíme, jak se o děti postarat, nabídneme
inspiraci, co s dětmi dělat a jak si s nimi hrát.
U starších dětí s výchovnými problémy (např. agrese, nerespektování
dospělých, krádeže, neplnění školních povinností), rodičům pomůžeme
s nastavováním hranic a dodržováním pravidel či s výběrem vhodných
volnočasových aktivit.,
Pomůžeme rodičům nastavit systém v přípravě dětí do školy,
event. s vysvětlením učiva.
Podpoříme rodinu v komunikaci s institucemi a úřady.
Forma služby je jak terénní, tak i ambulantní. Služba SAS patří do služeb sociální
prevence. Provozní doba pro terénní službu je Po, St: 7:00-18:30;
Út, Čt, Pá: 7:00-17:00, vždy na základě předchozí domluvy.
Pro ambulantní službu je to Po a St 8:00-14:00.
Službu poskytujeme na území ORP Jilemnice.
Cena: Veškeré činnosti v rámci služby SAS poskytujeme ZDARMA.
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