SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
DĚTSKÉHO CENTRA ZLÍN, p. o.
POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním SAS DC Zlín je poskytnout rodině s dítětem podporu v řešení
jejich obtížné životní situace a to zejména v jejich přirozeném prostředí.
Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních,
rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně
osob z širšího sociálního okolí.
CÍLE SLUŽBY
Zapojení a aktivizace všech členů rodiny do jejich řešení nepříznivé
situace a snížit rizika ohrožující vývoj dítěte. Snahou je obnova
narušených funkcí rodiny a tím snížení dopadů ohrožující vývoj
dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo
institucionální péče a příprava na návrat dítěte zpět do rodiny
z náhradní rodinné nebo institucionální péče.
CÍLOVÁ SKUPINA
•

•
•

Rodiny s dětmi od 0 do 18 let (rodiče, rodiče samoživitelé, pěstouni a jiné osoby zodpovědné za
výchovu dítěte), které se ocitly v obtížné životní situaci, kdy je ohrožen vývoj dítěte a rodiče
nedokážou bez pomoci tuto situaci překonat.
Rodina, kde došlo k umístění dítěte mimo biologickou rodinu (ZDVOP, ústavní péče, pěstounství
na přechodnou dobu) a pečující osoby usilují o navrácení dítěte zpět do rodiny
Těhotné ženy, které potřebují podporu při přípravě na příchod a péči o dítě, nebo se nachází
v nepříznivé životní situaci, kdy je ohroženo zdraví a vývoj nenarozeného dítěte.
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Služba je poskytována na principech dobrovolnosti, ambulantní a terénní formou.
Místní působnost služby je v ORP Luhačovice, Holešov, Otrokovice, Vizovice a Zlín.
Služba je poskytována BEZPLATNĚ.
KONTAKT
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dětské centrum Zlín, p. o.

PROVOZNÍ DOBA
Terénní služba
Po-Pá: 7:00-18:00 hod.

Burešov 3675, 760 01 Zlín
Tel.: +420 739 544 907
Email: sas@dczlin.cz

Ambulantní služba
Út: 12:00-17:00 hod.
Ostatní dny po telefonické domluvě

www.dczlin.cz

Sociální služba je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a
z rozpočtu Zlínského kraje.

MOHU VYUŽÍT PODPORY PRACOVNÍKŮ SAS DC ZLÍN
V PŘÍPADĚ, KDYŽ...
... potřebuji sdílet své problémy a říct někomu o své aktuální nepříznivé
životní situaci.
... si chci udržet stávající bydlení.
... si chci najít lepší bydlení.
... chci zlepšit úroveň bydlení a naučit se udržovat pořádek ve své
domácnosti.
... chci pomoct vyřešit dluhovou situaci.
... se chci naučit vycházet se svými finančními prostředky.
... si chci vyřídit dávky, na které mám nárok.
... si chci najít práci.
...chci umět lépe komunikovat a porozumět svým dětem/partnerovi/jiným
rodinným příslušníkům.
... chci, aby se mi děti vrátily zpět domů a znovu o ně pečovat.
... chci vědět, na koho se obrátit v nepříznivých situacích.
... chci vědět, jak se mám bránit hádkám a násilí.
... se chci naučit spolupracovat s úřady, školou, lékaři...
... chci více rozumět tomu, co mé dítě potřebuje a rozvíjet jej.
... chci mít lepší přehled o možnostech péče o handicapované dítě.
... chci zajistit svému dítěti ochranu a bezpečí.
... se chci naučit svoji situaci zvládnout sám/sama.
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Email: sas@dczlin.cz
www.dczlin.cz

