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SAS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poslání:
Pomáháme rodině získat nebo obnovit její základní funkce,
poskytujeme pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.
„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“

(L. N. Tolstoj)

Pro rodiny:

• pečující alespoň o jedno dítě ve věku do 18 let
• které se ocitají v obtížné sociální situaci a nedokáží ji bez pomoci řešit
• ve které má situace v rodině negativní vliv na fungování rodiny
zajištění bezpečného rodinného prostředí a na další vývoj dítěte
• žíjící ve Vrchlabí a spádových obcích ve vzdálenosti do 20 km od Vrchlabí

Kontakty: Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
se sídlem: Lánovská 580, 543 01 Vrchlabí
Karolína Zemanová, DiS. | vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 733 780 504 | zemanova.svetlo@diakonie.cz
Mgr. Radka Hamáčková | sociální pracovník
Tel: 733 780 505 | hamackova.svetlo@diakonie.cz
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Nabízené činnosti:
• výchova, vzdělávání a péče o děti – pomůžeme vám vytvořit denní režim,
hledat vhodné postupy a příležitosti pro trávení volného času, pomůžeme vám
s tím, jak připravovat dítě do školy, …
• pracovně výchovná činnost s dospělými – pomůžeme vám se vzájemnou
spoluprácí v rodině, s nácviky rodičovského chování, péčí o domácnost,
hygienickými návyky, rozvojem sociálních dovedností, ...
• ﬁnanční situace a hospodaření rodiny – pomůžeme vám sestavit rodinný
rozpočet, dojednat splátkový kalendář, …
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poskytneme
vám podporu při vyřizování běžných záležitostí na úřadech,
při doprovázení dětí na volnočasové aktivity, do školy, k lékaři, …, pomůžeme
vám se vztahy, komunikací a spoluprácí v běžné komunitě, ...
• sociálně terapeutická činnost – poskytneme vám podporu formou
naslouchání, pomůžeme vám upevnit vztahy a rozvinout komunikaci
v rodině, ...

Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba:

Po – Pá | 7:30 – 17:00

Sociální služba je poskytována terénní formou,
tzn. převážně v domácím prostředí rodiny.
Termíny návštěv jsou stanoveny po předchozí domluvě mezi rodinou
a sociálním pracovníkem.

