Ecce Homo Šternberk, z.s.

Veřejný závazek

STANDARD č. 1
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
Název služby:

Centrum pro rodinu, děti a mládež

Místo poskytování sociální
služby:

Dvorská 960/13, 785 01 Šternberk, Masarykova 371, 793 05
Moravský Beroun, ORP Šternberk – terénní služby

Časový rozsah poskytování
sociální služby:

V pracovních dnech 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30

Kapacita:

Ambulantní forma 50 uživatelů, terénní forma 10 uživatelů
Stanovení kapacity: dle prostorových možností a personálního zabezpečení

Zahájení provozu služby:

01.01.2007

Identifikátor

2485003

Web: www.spolekeccehomo.cz
Personální obsazení:
Mgr. Pavlína Kráčmarová

Dagmar Ševčíková

Mgr. Roman Brázda_ vedoucí

Blanka Kročilová

sociální pracovník

Dana Holubová
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Poslání
Posláním služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi v tíživých životních situacích.
Zvýšením informovanosti, rozvíjením schopností a dovedností jim umožníme plnohodnotný
život ve společnosti.
Podporujeme aktivní a zodpovědný přístup k řešení nepříznivé sociální situace.

Obecné cíle služby
Poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podporujeme
sociální fungování.
1. Přispívat ke stabilitě rodin, k udržení, popř. zlepšení životní situace rodiny.
2. Podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě.
3. Usilovat o zvýšení kompetencí rodičů vychovávat své děti a podporovat
v nich odpovědnost k vytvoření příznivého prostředí pro vývoj dítěte.
4. Zajistit informovanost o sociálním systému.

Zásady služby


Podpora lidské důstojnosti
Uživatel je vždy rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno
respektovat a zároveň ho podporovat při jejich prosazování



Profesionální a individuální přístup
Společně plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti organizace, přitom
podporujeme uživatele v jejich samostatnosti



Podpora sociálního začleňování
Podporujeme zajištění a zprostředkování srozumitelných informací o možnostech změny
v životě s cílem začlenit uživatele do norem naší společnosti
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Aktivita uživatelů
Uživatelé jsou vedeni k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při
zvládání každodenních činností



Samostatnost
Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v
začleňování do běžného života.



Respekt
Je respektována svobodná vůle uživatelů

Cílová skupina = Okruh osob
Cílovou skupinou sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi jsou:

- rodiny s dětmi – nejpočetnější cílová skupina
- osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
(Moravský Beroun, Šternberk)

- CS dle věku: děti předškolního věku: 3-7 let, mladší děti: 7-10 let, starší děti 1115 let, dorost 16-18let,mladí dospělí 19-26 let, dospělí 27-64 let

Služba se neposkytuje osobám, které nepatří do cílové skupiny a mohli by
agresivním chováním ohrožovat jiné uživatele služeb, jsou pod vlivem omamných
látek a v případě, že kapacita služby je naplněna.
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