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ROMODROM

Poslání organizace: Odborná pomoc a doprovázení
uživatelů sociální služby, tedy lidí sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, při
řešení jejich problémů a obtíží s cílem snížit
či eliminovat důsledky sociálního vyloučení z jejich
každodenního života.
Cílová skupina sociální služby: Osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy, pachatelé trestné činnosti.


Lidé ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří
mají do předpokládaného výstupu z VTOS
minimálně 4 a nejdéle 12 měsíců.



Lidé, kteří jsou VTOS dotčeni (např. rodinní
příslušníci lidí ve VTOS, lidé po výstupu
z VTOS atd.).

obecně prospěšná společnost

Cíle sociální služby: Cílem sociální služby Terénní
programy – Vězeňský program s nadregionální
působností je pomoci odsouzeným a jejich rodinám
při přechodu odsouzených z věznice do běžného
života.
Chceme dosáhnout toho, aby byl odsouzený i jeho
rodina připraveni na podmíněné propuštění nebo
pevný výstup odsouzeného.

Terénní programy - Vězeňský program
pro
Hlavní město Prahu, Středočeský, Ústecký,
Plzeňský, Liberecký, Pardubický,
Jihomoravský, Olomoucký,
Moravskoslezský kraj a kraj Vysočina

Principy poskytované sociální služby:
 Bezplatnost
sociální služba
bezplatně

je

poskytována uživatelům

 Diskrétnost a možnost využívat sociální službu
anonymně
 Podpora samostatnosti
pracovníci uživatele vedou k samostatnosti

 Individuální přístup
pracovník přistupuje ke každému uživateli
individuálně s ohledem na jeho potřeby,
možnosti, zdroje, sociální situaci a osobní plány
 Respektování
svobodné
vůle
uživatele
rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení
jeho nepříznivé sociální situace je pracovníky
plně respektováno
 Nezávislost
pracovníci sociální služby poskytují svou pomoc
uživatelům nezávisle a informují uživatele,
že nemají kompetence státního zaměstnance
 Nestrannost
pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní,
uplatňuje k uživatelům rovný přístup
 Odbornost
všichni pracovníci v přímé péči splňují odbornou
kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
Rozsah poskytované sociální služby:
Terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, zajišťují tyto zákonné činnosti:


Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.



Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakt:
Vedoucí pobočky: Mgr. Iveta Součková
Adresa: Nekvasilova 625, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: 777 358 427
Email: ivetasouckova@romodrom.cz
Sociální pracovník: Bc. Pavel Novák
Adresa: Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email: pavelnovak@romodrom.cz
Tel: 775 689 265
Web: www.romodrom.cz
Služba je poskytování od pondělí do pátku od 8:00
do 16:00 hod.
Lokality působnosti Praha:
Věznice Oráčov, Vinařice, Světlá nad Sázavou,
Příbram.







Oblasti pomoci a podpory:


Bydlení



Rizikové faktory
prevence selhání při návratu do běžného života

Zaměstnanost
tvorba životopisu, příprava
pohovory,
zprostředkování
na pracovní agentury apod.



Návazné služby
zprostředkování kontaktů na specializované
odborné služby dle individuálních potřeb
uživatele

na pracovní
kontaktů

Úřady a instituce
podpora při vyřízení sociálních dávek, registrace
na úřadu práce, řešení zdravotního pojištění,
zprostředkování
kontaktu
na sociálního
kurátora, probační a mediační službu, jednání
s oddělením sociálně-právní ochrany dětí,
doprovod při soudních jednáních apod.
Finance
zmapování dluhové situace a zprostředkování
kontaktu na specializované dluhové poradny,
tvorba rozpočtu apod.

Dále je možné odsouzeného
při samotném výstupu z VTOS:

doprovázet



Vyhledání spojení do místa, kam odsouzený
bezprostředně po výstupu cestuje (zpravidla do
místa jeho trvalého bydliště).



Doprovodu odsouzeného na vlak nebo do místa
plánovaného pobytu.



Vyhledání návazné služby v rámci naší/jiné
organizace, která odsouzeného doprovodí.



Rodina a vztahy
zprostředkování
kontaktu
s rodinnými
příslušníky a blízkými osobami, podpora
při řešení vztahových problémů apod.

Cílem těchto podpůrných aktivit je zvýšit úspěšnost
začlenění uživatele do běžného života a snížit riziko
jeho selhání v prvních hodinách a dnech pobytu
na svobodě.



Diskriminace
podpora při řešení diskriminace na základě
etnicity, sexuální orientace, náboženského
vyznání atd.

Forma poskytování sociální služby: Terénní

Lokality působnosti celé sociální služby:

Věznice Oráčov, Vinařice, Pardubice, Odolov,
Světlá nad Sázavou, Stráž pod Ralskem, Bělušice,
Příbram, Rýnovice, Rapotice, Znojmo, Břeclav,
Opava.

zprostředkování kontaktů na AD, ubytovny
apod.





Inkluze a kontakt s okolím
podpora uživatele při zapojení do života místní
komunity, jeho sebeprezentace a efektivní
komunikace s blízkým sociálním okolí apod.

Výchova a vzdělávání
podpora při výchově dětí, zprostředkování
kontaktů na vzdělávací instituce, apod.



Pracovník poskytuje sociální službu uživateli
v jeho přirozeném prostředí, tj. v domácnosti
uživatele, ve věznici nebo na jiném veřejném
místě, kde se uživatel běžně zdržuje.



Pracovník poskytuje sociální službu uživateli
i korespondenční formou.

