Desatero naší práce:
 chci pomáhat
klientům
 nedělám mezi
klienty rozdíly
 nic neslibuji
 s informacemi
zacházím opatrně
 jsem příkladem
 jsem jako hrob
 chráním klienta
i sám sebe
 vedu záznamy
 nespasím celý svět
 nedělám za klienta
nic, co může udělat
on sám

Cílová skupina klientů:
 Rodiny nebo osoby pečující
minimálně o jedno dítě, u kterého
(kterých) je vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě nepříznivé
sociální situace, kterou rodiče nebo
pečující osoby nedokážou sami bez
pomoci překonat, a kde existují další
rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí).
 Jedná se o rodiny s dětmi do 18 let
věku v Karlovarském kraji.
 Jedná se především o rodiny neúplné,
s výskytem nežádoucích sociálních
jevů (nezaměstnanost, problémy
s bydlením, závislosti, záškoláctví
dětí,…)

Kdo není cílovou
skupinou:

Karlovy Vary
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi
Jáchymovská 59/98
360 04 Karlovy Vary - Bohatice
kontakt: +420 606 942 590
email: j.pilar@kskcentrum.cz
www.kskcentrum.cz

SASRD dle Rozhodnutí o registraci sociální
služby neposkytuje služby těmto okruhům
osob:




bezdětné rodiny
rodiny jen s dítětem/dětmi nad 18 let
věku
rodiny, které nejsou v nepříznivé
sociální situaci dle Zákona 108/2006
Sb. o sociálních službách

Sociální služba je poskytována v roce 2021 za finanční
podpory Karlovarského kraje, Statutárního města Karlovy
Vary, měst Ostrov a Kynšperk nad Ohří

zajištění školních pomůcek

Co nabízíme klientům:
 finanční poradenství - hospodaření
s financemi, splátkové kalendáře,
úhrada dluhů
 zdravotní osvětu – péče o miminko,
těhotenství, složení stravy
v těhotenství a při kojení
 doprovod, pomoc a podporu při
jednání s místními institucemi
 pomoc při vyřizování osobních
záležitostí, objasňování práv rodičů
a dětí
 právní poradenství
 pomoc při zprostředkování kontaktů
rodičů s dětmi umístěnými do
ústavní výchovy či náhradní rodinné
péče
 doprovázení dětí do školy, školského
zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity
a doprovázení zpět,
 podpora rodičů v komunikaci a
spolupráci
se
školou,
zprostředkování doučování dětí
 podpora a pomoc při volbě povolání
a při vyhledávání vhodného typu
dalšího vzdělávání
 v případě potřeby pomoc při

Poslání Sociálně
aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi:
 Pomoc a podpora rodin
s dětmi v nepříznivé
sociální situaci.
 Pomoc rodině zapojit se
do života společnosti,
posílení soudržnosti
rodiny.
 Činnost terénních
pracovníků v
přirozeném sociálním
prostředí rodin.
 Zajištění volnočasových
aktivit jako prevence
sociálně-patologických
jevů.

Principy práce:

 Bezplatnost
 Nezávislost
 Nestrannost
 Přirozenost

prostředí
 Dobrovolnost
 Mlčenlivost a

diskrétnost

