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na těchto webových stránkách najdete vždy aktuální
informace o volné kapacitě (Informace pro zájemce
o službu).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

Sociální asistence pro
znevýhodněné rodiny s dětmi
Služba sociální asistence pro znevýhodněné rodiny
s dětmi poskytuje podporu, provázení a praktickou
pomoc rodinám, které z různých důvodů nemohou
zajistit svým dětem vhodné podmínky, ale přejí si
svou situaci zlepšit. Odborný pracovník - sociální
asistent spolupracuje s rodinou při řešení problémů
týkajících se výchovy a vzdělávání dětí, bydlení,
hledání zaměstnání, vyřizování záležitostí na úřadech,
pomáhá dětem zlepšit jejich sociální, rozumové
a motorické dovednosti a schopnosti a podílí se
na organizování jejich volného času. Sociální asistence
tedy má vést k vytvoření takových podmínek, které
umožňují společné soužití členů rodiny v domácnosti
tak, aby děti nemusely odejít do péče jiných osob či
zařízení.
Poskytování služby je pro rodiny zdarma a probíhá
převážně v jejich domácnosti – sociální asistent
dochází k rodinám, nikoli rodiny k asistentovi.
Služba je určena rodinám s dítětem nebo s dětmi
na území města Ostravy a širšího správního obvodu,
které se dostaly do složité životní situace a přejí si
ji změnit s využitím sociální služby.
Služba není určena pro děti, které potřebují
pouze doučování a pro klienty, kteří potřebují
pouze pomoc v sebeobsluze (osobní asistenci však
můžeme zprostředkovat).

Pokud se chcete s nabídkou seznámit podrobněji,
kontaktujte nás. Pracovníci sdružení se Vás budou
ptát na základní informace o tom, co potřebujete,
nebo co Vás trápí, aby zjistili, zda Vám mohou
nabídnout spolupráci. Navrhnou Vám osobní setkání
u Vás doma nebo na pracovišti o.s., kde s Vámi
promluví o možnostech služby a dojednají případné
oblasti spolupráce. Tento rozhovor je pro Vás zcela
nezávazný a nemusí vést k dohodě
o poskytování služby.
Služby
Sdružení
sociálních
a s i s t e n t ů
mohou být také
z p r o s t ř e d k o v á ny
pracovníky sociálněprávní ochrany dětí
na úřadech nebo
jinými pomáhajícími
profesionály.

