JAK SE MŮŽEME POTKAT?
Rádi vás navštívíme u vás doma.
Službu poskytujeme v Jablonci nad Nisou
a v jeho okolí:
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Lučany nad Nisou,
Bedřichov, Dalešice, Frýdštejn, Janov nad Nisou,
Josefův Důl, Maršovice, Nová Ves nad Nisou,
Pulečný a Rádlo.
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:30 – 17:30
7:30 – 15:30
7:30 – 17:30
7:30 – 15:00
7:30 – 14:30

Služby poskytujeme také v našem zařízení:

MÁTE ZÁJEM O NAŠI
SLUŽBU?
Domluvte si s námi prosím schůzku:
vedoucí služeb pro rodiny s dětmi
5. května 193/2
466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: 730 844 353
E-mail: aktivizacni.sluzba@jablonec-diakonie.cz
www.jablonec-diakonie.cz
Služba je poskytována dle § 65 zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. a registrována jako sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi pod číslem
7080749.
Služba je poskytována zdarma, četnost setkávání se
odvíjí od potřebnosti rodiny a kapacity služby.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou
5. května 193/2
466 01 Jablonec nad Nisou
Pondělí: 8:00 – 12:00
Středa: 13:00 – 17:00

DIAKONIE JABLONEC
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

POSLÁNÍ
Jsme tu proto, aby mohlo dítě žít doma se
svými blízkými, v bezpečí a dobře se rozvíjelo.

NABÍZÍME PODPORU PŘI
vyřizování dokladů
hledání zaměstnání
hledání ubytování
vyřizování dávek
řešení dluhů, exekucí, nastavení rodinného
rozpočtu

CÍLE SLUŽBY
Rodina je bezpečným a podnětným prostředím
pro vývoj dítěte.
Rodiče (pečující osoba) zvládají rodičovské
kompetence.
Rodina je schopná samostatně fungovat ve
společnosti.

spolupráci s institucemi, lékaři, psychology,
pediatry…
spolupráci se školami a školkami, při přípravě
do školy

HODNOTY DIAKONIE

osvojování rodičovských a sociálních dovedností
organizaci volného času, organizaci času v rodině
umístění i návratu dětí z ústavní péče, střediska
výchovné péče
udržování chodu a čistoty domácnosti
předcházení rizikovému chování a předávání
informací o jeho důsledcích

KOHO PODPORUJEME
Rodiny, pečující osoby i rodiče samoživitele
s dětmi či mladými dospělými do 26 let, kteří se
nacházejí v obtížné životní situaci a nedovedou
ji řešit vlastními silami.

poradenství, předávání základních informací
a informací o dalších službách

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství
a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

