Terénní služba rodinám s dětmi
Poskytovatel: Charita Otrokovice
Název služby: Terénní služba rodinám s dětmi
Adresa: Na Uličce 1617, Otrokovice 765 02
Tel: 576 771 537, 737 331 954
E-mail: tsr@otrokovice.charita.cz
www.otrokovice.charita.cz
Struktura a rozsah služby:

Jde zde o sociálně aktivizační službu (dále jen SAS) pro rodiny s dětmi, definovanou zákonem
108/2006 Sb., o sociálních službách jako „terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u, kterého existují další
rizika ohrožení jeho vývoje“. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba poskytuje
základní sociální poradenství.
Terénní služba rodinám s dětmi (dále jen TSR) je poskytována 100 % terénní formou, tzn., přímá
služba je poskytována uživateli v jeho přirozeném sociálním prostředí, v domácnosti uživatele,
případně v terénu (při doprovodu na úřad, apod.).
Poslání:
Terénní služba rodinám s dětmi nabízí pomoc a podporu pro rodiny s dětmi ve věku do 18 let, které se
ocitly v nepříznivé životní situaci, a kde by mohlo dojít k ohrožení zdravého vývoje dítěte.
Usilujeme o to, aby rodina získala potřebné dovednosti k úspěšnému zvládnutí své situace, vytvářela
bezpečné prostředí a podmínky pro výchovu dítěte. Služba je poskytována v přirozeném prostředí
uživatele.
Cílová skupina služby:
Rodiny, osamělí rodiče s dětmi do 18 let a těhotné ženy z Otrokovic a obcí v ORP Otrokovice.
Bližší popis cílové skupiny





Rodiny a osamělí rodiče, kde došlo nebo by mohlo, vlivem nepříznivé životní situace, dojít
k narušení funkcí rodiny a ohrožení vývoje dítěte.
Rodina, kde došlo k umístění dítěte mimo rodinu a rodina chce pracovat na zlepšení podmínek
k návratu dítěte.
Rodina, kde bylo dítě navráceno do rodiny a je potřeba dále pracovat na vytváření podmínek
k setrvání dítěte v domácím prostředí.
Těhotné ženy – budoucí matky, kde je zapotřebí podpory při vytvoření podmínek pro příchod
dítěte, ale i podpora zdravého životního stylu matky, aj.

Cíle služby:
Zamezit ohrožení vývoje dítěte a odvrácení rizika odebrání dítěte z rodiny.
Návrat dítěte, které bylo umístěno mimo rodinu, zpět do rodiny.
Podpořit rodinu tak, aby mohlo dítě po svém návratu v rodině setrvat.
Služba poskytuje tyto činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. činnosti s dětmi zaměřené na jejich rozvoj, podávání informací
o potřebách dítěte s ohledem na věk, plánování režimu dne, podpora rodiče při školní přípravě dítěte a v komunikaci
se školou, podpora řešení finanční situace)
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. podávání informací, popřípadě doprovod na
zájmové aktivity, do školy)
c) sociálně terapeutické činnosti (např. formou poskytování takových činností, které povedou k řešení nepříznivé
situace v rodině, rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí)
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. podávání
informací, možnost doprovodů k lékaři, na Úřad práce, institucí vč. nácviků jednání
a pomoci při vyplňování
formulářů, podpora komunikace v rámci rodiny, případně při předávání dětí)
Okamžitá kapacita služby:
V jeden okamžik můžeme pracovat maximálně se 4 uživateli (rodinami).
Doba poskytování služby:
Služba je poskytována na základě domluvy s uživatelem v pracovní dny: od 8:00 do 16:30 hod.. Službu lze mimo
uvedené časy poskytnout pouze v mimořádných situacích a na základě vzájemné domluvy.
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat bez jakéhokoliv doporučení telefonicky: kdykoliv v pracovní dny od 8:00 do
16:30 hod.; osobně: každé pondělí od 8:00 – 9:00 hod. na kontaktní adrese Terénní služby rodinám s dětmi, v jiné dny
po domluvě.
Další důležité informace o službě:
Služba je poskytována bezplatně.

