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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Nymbursko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Nymbursko

dle § 65 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

dle § 65 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech:

bydlení

práce

finance

rodina a vztahy

vedení domácnosti

výchova a vzdělávání

volný čas

zdraví a nemoc

inkluze a kontakt s okolím

úřady a instituce

návazné služby

trestná činnost a přestupky
Adresa kanceláře: Romodrom o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Náměstí
Přemyslovců 166, 288 28 Nymburk
Kontakty na pracovníky:
Eliška Heřmanská, vedoucí sociální služby
tel.: 725 903 078, email: eliskahermanska@romodrom.cz
Simona Kovácsová, pracovník v sociálních službách
tel.: 777 785 627, e-mail: simonakovacsova@romodrom.cz
Cecilie Drahokoupilová, pracovník v sociálních službách
tel.: 778 726 507, e-mail: ceciliedrahokoupilova@romodrom.cz
Šárka Lauko, pracovník v sociálních službách
tel.: 778 481 733, email: sarkalauko@romodrom.cz
Tereza Brzáková - Kočková, pracovník v sociálních službách
tel.: 720 028 255, email: terezabrzakova@romodrom.cz
Služba je poskytována v pracovní dny:
Práce v terénu: po a st 10:00 – 17:00, út a čt 10:00 – 16:00, čtvrtek
Práce v kanceláři – administrativa: pátek 10:00 – 14:00
Ambulantní hodiny: po – pá 8:00 – 10:00
Místa poskytování sociální služby:
terénní forma: Nymburk a okolní obce
ambulantní forma: na adrese kanceláře

Poslání
Prosazování práv a integrace osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
Cílová skupina

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

rodiny s dítětem/dětmi

etnické menšiny

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Cílem sociální služby
je poskytování sociálních služeb lidem z výše uvedené cílové skupiny, kterým hrozí sociální vyloučení
anebo které jsou sociálním vyloučením zasaženi, a to s cílem pomoci jim zmírnit či odstranit dopady
sociálního vyloučení. Těmto osobám sociální služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při řešení
jejich problémů, a to prostřednictvím informací, rad a další aktivní pomoci včetně doprovodu.
Principy služby:

bezplatnost

diskrétnost

možnost anonymity

individuální přístup

podpora samostatnosti

nestrannost

odbornost
Služba je poskytována nejen v kanceláři, ale i v přirozeném prostředí uživatele.
Naše služby poskytujeme bezplatně. Podmínkou pro jejich poskytnutí je aktivní spolupráce z vaší
strany, pravdivé sdělování všech potřebných informací, které jsou nutné pro řešení daného problému,
a dodržování dohodnutých pravidel spolupráce.
Další informace lze nalézt na webových stránkách organizace www.romodrom.cz

