
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Terénní
program pro rodiny

Popis poskytované služby: Sociální služba pro osoby, které se ocitli v
nepříznivé životní situaci. Nabízí pomoc, radu a podporu při řešení problémů,
se kterými si uživatelé sami neumí poradit, a tím přispívají ke zlepšení jejich
sociální situace.
Pro koho je služba určena:  Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
(15 - 67 let)
V čem je služba originální: Služba je poskytována v přirozeném prostředí
uživatelů. Služba je "šitá na míru" uživatelům podle jejich individuálních
potřeb. V rámci služby je poskytována pravidelná předškolní příprava a
pedagogická podpora ve všech lokalitách, kde organizace působí.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - 09:00 - 17:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Domácnost - pomoc při zajištění péče o domácnost - Upřesnění: péče o
oblečení, boty, lůžkoviny, užívání hygienických prostředků, spotřebiče, … 
Vzdělávání - pomoc s domácí přípravou do školy , pomoc s přípravou na
nástup do školy , poskytnutí doprovodu do školy , pomoc s hledáním
doučování 
Bydlení - pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování ,
pomoc s ochranou práv nájemníka či ubytovaného 
Doklady - pomoc při vyplňování formulářů 
Finance - pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a
osobního rozpočtu,…) 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při osvojení si základů osobní hygieny ,
pomoc při nastavení režimu dne 
- 
Krizové situace - pomoc při řešení krizové situace 
Nocleh - pomoc při hledání noclehárny 
Rodina a děti - posouzení rodičovských kompetencí , podpora rodičů při
samostatném soužití 
Sociální dávky - poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co
nárok a za jakých podmínek) , pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální
dávky , pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek 
Sociální vztahy - nácvik sociálních dovedností 
Strava - nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku 



Volný čas - pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit 
Výchova - předcházení rizikovému chování , předškolní příprava 
Zaměstnání (práce) - pomoc při hledání zaměstnání 
Zdraví - podpora zdravého životního stylu 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Sophia Dvořáková
Kontaktní email: sophia (zavináč) sance.chrudim.cz
Kontaktní telefon: 734 154 528
Service Web http://www.sance.chrudim.cz/terenni-program-pro-rodiny-597/
Organizace: Šance pro Tebe, z.s.

http://www.sance.chrudim.cz/terenni-program-pro-rodiny-597/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/57
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