
příloha č. 1

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou

Poslání   služby  :  

Jsme tu proto, aby dítě žilo bezpečně a zdravě se rozvíjelo. 

Nabízíme   např.   tyto služby:  

1) pomoc při vyřizování dokladů, dávek + spolupráce s dalšími institucemi (pediatři, 

psychologové...)

2) pomoc při hledání zaměstnání

3) pomoc při hledání ubytování + podpora s udržováním domácnosti

4) pomoc při řešení dluhů, exekucí, rozpočet rodiny

5) podpora rodičovských a sociálních dovedností + organizace času v rodině

6) pomoc při vzdělání dětí – spolupráce s mateřskými, základními školami... 

7) pomoc při umístění a následném návratu dítěte z ústavní péče, pěstounské péče...

8) zprostředkování volnočasových aktivit pro děti...
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Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou

Zájemce o službu nás může kontaktovat

telefonicky:

      ☎ 730 844 353 (Bc. Lenka Špringlová – sociální pracovnice, vedoucí služby)

      ☎ 733 593 559 (Iveta Fričová – pracovnice v sociálních službách)

      ☎ 733 593 557 (Petra Fischerová – pracovnice v sociálních službách)

      ☎ 733 593 558 (Petra Beldová – pracovnice v sociálních službách)

nebo na   emailové adrese:  

sas.jablonec@diakonie.cz

ve všední dny v době od 8 do 16 hodin.

Služba je poskytována bezplatně, terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů v Jablonci nad Nisou a na

Jablonecku (Bedřichov, Dalešice,  Frýdštejn,  Janov, Josefův Důl,  Lučany, Maršovice, Nová Ves nad Nisou,

Pulečný,  Rádlo,  Rychnov u Jablonce),  nebo  ambulantní  formou.  Služby jsou poskytovány  krátkodobě či

dlouhodobě.

Terénní forma je poskytována v domácnostech uživatelů vždy po domluvě, zpravidla v těchto časech:

                                                           PO, ST                          7:30 - 17:30

                                                           ÚT                                 7:30 - 15:30                                  

                                                           ČT                                 7:30 - 15:00

                                                           PÁ                                 7:30 – 14:30

Ambulantní forma je poskytována v prostorách služby na adrese 5. května 193/2, Jablonec nad Nisou, vždy

v pondělí 8:00 – 12:00 hod nebo ve středu 13:00 hod. - 17:00 hod.

Dlouhodobý cíl služby 

1) Rodina zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte.

2) Rodiče a nebo pečující osoba zvládají rodičovské kompetence.

3) Rodina je schopná samostatně fungovat ve společnosti.

4) V případě, že nelze zajistit bod 1) 2) 3), pomoc při zajištění jiné péče,  kde mu tyto potřeby zajištěny

budou.
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