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Městský úřad Dačice
Odbor sociálních věcí
sociálně-právní ochrana dětí

Pomoc rodinám, z.s.
Pomoc pro vaši rodinu

Pomoc rodinám, z.s
Nová 385, Kunžak
Telefon: 607 320 133
e-mail:: pomocrodinam@email.cz

www.porod.tode.cz

Sociálně aktivizační
služba pro rodiny
s dětmi

Jakou pomoc Vám můžeme nabídnout?
Oblast financí – pomoc se sestavením rodinného
rozpočtu,

učení

hospodaření

s penězi,

pomoc

s orientací v dávkovém systému, zajištění potřebných
sociálních dávek, případně doprovod na úřad
práce. Řešení otázek spojených se zaměstnaností
a nezaměstnaností členů rodiny. Řešení dluhů.

Co Vám NEPOSKYTNEME:
Finanční pomoc.
Zdravotní a ošetřovatelskou péči.
Psychologické a psychiatrické služby.
Bydlení.

Oblast pracovní – orientace na trhu práce - pomoc
s vyhledáváním pracovních příležitostí, poradenství
ohledně

Naše informace o službě

základních

pracovně-právních

vztahů,

pomoc s tvorbou životopisu, možnost doprovodu

Sociálně aktivizační služby poskytují pomoc rodinám

k zaměstnavateli a na úřad práce.

s dětmi, žijícím v oblasti ORP Dačice, které se ocitli

Oblast péče o děti – pomoc se zajištěním bezpečného

v tíživé

prostředí pro dítě – eliminace nežádoucího jednání ze

situaci

(finanční,

sociální,

psychické,

emocionální či rodinné).

strany

Veškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

neúměrného trestání, ponechání dítěte bez dozoru,

Služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí
uživatele.

rodičů,

zabránění

týrání,

zneužívání,

či v nevhodné společnosti apod., podpora v zajištění
kvalitní výživy pro dítě, edukace ohledně přípravy
jídel, vhodnosti pokrmů pro děti atd., podpora

Podle potřeb uživatele jednorázově nebo opakovaně,

v zajištění dostatečné hygieny, oblékání pro děti

dle potřeby

apod.

Služby jsou poskytovány na základě uzavřené

Oblast výchovy dětí – pomoc se zajištěním

smlouvy, kterou se uživatel zavazuje k aktivní

podnětného prostředí pro děti, nácviky komunikace,

spolupráci na řešení dohodnutých cílů ve smlouvě.

hry, sociálního chování s dítětem, edukace o vhodné

 telefonicky: 607 320 133

přípravě do školy, pomoc rodičům se zvládáním

 e-mail: pomocrodinam@email.cz

emocí dítěte, učit je nastavovat hranice dětem, být si
vědomi základních psychických potřeb dětí apod.

Všechny služby jsou poskytovány
ZDARMA, terénní formou v místě
Vašeho bydliště.

Oblast partnerských vztahů – poradenství v aktuální
problémové situaci – partnerský konflikt, rozchod
s partnerem, nový partner v rodině, komunikace mezi
partnery, mezigenerační problémy, vztahy s bývalými
partnery, apod.

Jak nás můžete kontaktovat?
 přes oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Městského úřadu Dačice

 www.porod.tode.cz

