Romodrom o.p.s.
sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Slaný
Pracovní doba: Sociální službu poskytujeme v pracovních dnech a to v době od 8.00 – 16.00
Sociální službu poskytujeme v lokalitách: Slaný, Trpoměchy, Zlonice, Klobuky, Velvary, Přelíc

Kontaktní hodiny v kanceláři:
Adresa kanceláře:
Dr. E. Beneše 528/3
Slaný 274 01

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

9.30 – 12.30
12.30 – 16.00
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00
8.00 – 12.00

Jméno vedoucího pracovníka:
Telefonní číslo pracovníka:
Email:

Hana Joglová
778 481 729
hanajoglova@romodrom.cz

Jméno pracovníka:
Telefonní číslo pracovníka:
Email:

Bc. Klára Soukupová
778 523 403
klarasoukupova@romodrom.cz

Jméno pracovníka:
Telefonní číslo pracovníka:
Email:

Andrea Landová
720 031 801
andrealandova@romodrom.cz

Oblasti pomoci a podpory:
Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
(bydlení, soc. dávky, rodinné právo, školství, zaměstnanost, dluhy, volný čas, podpora inkluze
a kontaktu se soc. okolím, sociálně zdravotní poradenství)

Romodrom o.p.s.
Poslání organizace:
"Známe svoji cestu" – Džanas peskero drom
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:
Zejména rodiny s dítětem/ dětmi
Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
Etnické menšiny
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Bez omezení věku
Cíle sociální služby:
Cíle sociální služby SAS je poskytování soc. služeb lidem z výše uvedené CS, kterým hrozí soc.
vyloučení anebo které jsou soc. vyloučením zasaženy, a to s cílem pomoci jim zmírnit či odstranit
dopady soc. vyloučení. Těmto osobám soc. služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při řešení
jejich problémů, a to prostřednictvím informací, rad a další aktivní pomoci vč. doprovodu.
Principy pro poskytování sociální služby:
Bezplatnost

Diskrétnost

Nestrannost

Podpora samostatnosti

Individuální přístup

Odbornost

Respektování svobodné vůle uživatele Nezávislost
Odkaz na webové stránky:
www.romodrom.cz
Podmínkou pro poskytnutí sociální služby je Vaše aktivní spolupráce při řešení Vaší zakázky
a pravdivé sdělovaní informací potřebných k jejímu řešení. Služby pracovníků jsou poskytovány
zdarma.

