POSLÁNÍ
Služba Rodinný sociální asistent
Znojmo pomáhá rodinám s dětmi,
které se nachází v takové tíživé
životní situaci, která rodičům brání
naplňovat
výchovnou,
citověemocionální a ekonomickou funkci
rodiny a vést běžný způsob života.
Rodinám nabízíme podporu v jejich
snaze o zlepšení životní situace,
vedeme je k samostatnému a
odpovědnému životu. Posilováním
dovedností a schopností uživatelů
služby jim pomáháme dosáhnout
takové úrovně soběstačnosti, aby byli
schopni sami řešit problémy, které
jsou příčinou jejich obtížné životní
situace. Společně s rodiči usilujeme o
to, aby se rodina stala pro jejich děti
domovem.
CÍLEM SLUŽBY JE
1) aby rodiče získali či obnovili
sociální dovednosti a schopnosti,
které
povedou
k naplňování
výchovné, citově-emocionální nebo
ekonomické funkce rodin,
2) pomoci rodině při prosazování práv
a oprávněných zájmů rodiny,

3) nastavit denní režim dětem a
zapojit je do volnočasových aktivit
společně s rodiči.

Naše služby poskytujeme rodinám
s dětmi, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením a které se dlouhodobě
potýkají s nízkými příjmy a z toho
plynoucími problémy se zajištěním
potřeb rodiny, zadlužeností, kolapsem
sociálních sítí, skrytým záškoláctvím a
prospěchem
dětí,
vztahovými
problémy, nedostatkem schopností,
dovedností, příp. motivace k řešení
životní
situace,
nedostatkem
schopností
při
uplatňování
rodičovských kompetencí, práv či
oprávněných zájmů.
Služba není určena pro bezdětné rodiny a
pro rodiny žijící mimo okres Znojmo.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi,
které usilují o změnu své životní
situace, chtějí řešit problémy, které
jsou příčinou jejich obtížné životní
situace a spolupracovat s naší
službou. Za rodinu považujeme
rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby
pečující o děti ve věku od 0 do 26 let.
Jedná se o rodiny s dítětem/dětmi, u
kterého je jeho vývoj ohrožen
v důsledku
dopadů
dlouhodobé
krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokážou sami bez pomoci
překonat, a u kterého existují další
rizika ohrožení jeho vývoje.

ZÁSADY
Respekt; dobrovolnost; diskrétnost;
nestrannost; nezávislost; bezplatnost;
zodpovědnost rodiny za svůj život a
svá
rozhodnutí;
podporování
samostatnosti rodin, za účelem
aktivního zapojení uživatelů služeb do
zlepšení životní situace rodiny; vykání
při oslovování uživatelů služby.
KAPACITA
Okamžitá kapacita jsou 4 rodiny.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI
•

•
•
•
•
•
•
•

bydlení - pomoc při shánění bydlení,
udržení stávajícího bydlení, pomoc při
zlepšování nevyhovujících bytových
podmínek
sociální dávky - pomoc při jejich
vyřízení, asistence při žádostech
zaměstnání - pomoc při shánění
zaměstnání
pomoc při řešení dluhů
pomoc při prosazování práv a zájmů
výchovné poradenství, ochrana dětí
využití příjmu – pomoc účinně
nakládat s příjmy
pomoc při řešení mezilidských
vztahů

PROVOZNÍ DOBA - KDY MŮŽETE
VYUŽÍVAT NAŠI SLUŽBU

Zřizovatelem služby
Rodinný sociální asistent je:

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Znojmo
Dolní Česká 1
669 02 Znojmo

sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi

Tel., fax: 515 220 768
E-mail: znojmo@charita.cz
www.znojmo.charita.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka
107-4585900247/0100, VS 717
Všem případným dárcům tímto
děkujeme!

Terénní forma poskytování služby
(u Vás doma nebo někde jinde):

RODINNÝ SOCIÁLNÍ
ASISTENT

Kde nás najdete:

… aby rodina byla domovem
Oblastní charita Znojmo
Dolní Česká 1
669 02 Znojmo

po, út, st 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
čtvrtek 7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
pátek
7:30 - 11:00, 12:00 - 16:00

Telefon: 604 294 189

Ambulantní forma poskytování
služby (kdy jsme vždy v kanceláři):
po
st

E-mail:rodinnyasistent@znojmo.charita.cz
Internet: www.znojmo.charita.cz

8:00 - 10:00
13:00 - 15:00
Dolní Česká 1, Znojmo, (budova pod kostelem)
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