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Zaručujeme mlčenlivost a diskrétnost.
Využlvánl programu je dobrovolné a je možné ho
kdykoli ukončit. Kontaktovat nás můžete sami bez
jakéhokoli doporučení.
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Slovácké divadlo

Ctíme představy, přání a jedinečnost členů rodiny.
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Oblastn! charita Uherské Hradlltě
www.uhradiste.charita.cz

Centrum svaté Sáry - sociálně aktivizačm
služba pro rodiny s dětmi
Adresa:

Ale já vím, kl
pomohou ...

Moravnl nábřežl 81
68601 Uherské Hradiště-Rybámy
Telefon: 606 641 980
E-mail: sara@uhradiste.charita.cz

je místo, kde se schováváme před
deštěm a zimou, tady žijeme, tady trávlme
svůj volný čas, tady se radujeme.
Domov je tam, kde je moje rodina. u

"Domov

OBLASTNI CHARITA
UHERSKÉ HRADISTt::
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SLUŽBA
JE POSKYTOVÁNA
BEZPLATNĚ.

JAK SLUŽBA PROBJHÁ

S každou rodinou pracuje určený pracovnlk.
Setkánf se většinou uskutečňujf primo v jejich
domácím prostfedl nebo u nás v kanceláfi.
eas a četnost si určuje sama rodina v rámci
konzultačních hodin od 7.30 do 17.00 hodin.
Jedno setkánf problhé asi v délce jedné hodiny.

Máma ma

co VÁM NABlzJME
Činnosti si vollte sami
který chcete fešit.

s ohledem
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na problém,

• pomoc s výchovou děti
• podpora pfi zlepšeni školnfch výsledků děti
• podpora pfi správném vedeni a rozvfjenl dětf
• zlepšeni komunikace mezi rodiči a dětmi
• zvládáni každodennl péče o děti a domácnost
Jsme tu pro Vás, abychom společně hledali cestu
z Vašich problémů. Našim poslán lm je podporovat
rodiny či osamělé rodiče s dětmi nacházejlcl
se v obtlžné životnl situaci.

• pomoc pf! reAenl neprlznivé finančnl situace
rodiny, s bydlen lm
• pomoc pf! oddlužení, neschopnosti splácet,
pfi komunikaci s exekutorem

Cnem je spokojená rodina, která svým dětem
poskytuje potfebné podmlnky pro jejich zdravý
rozvoj.

Služba je určena rodinám či osamělým rodičům
s dětmi ve věku do 18 let z Uherského Hradiště
a okolnfch obcí. Rodinám, které chtějf zlepšit svou
situaci a jsou ochotny spolupracovat.

• informace o dávkách sociálnf podpory
a dávkách v hmotné nouzi
• podpora pfi hledáni zaměstnáni
• nabldka volného času dětem i dospělým
o

o

podpora a posnenl kladných vztahů s okollm,
rodinou, feěenl konfliktů aj.
podpora v náročné životnl si.tuaci, pomoc
se zlskévánlm sebedOvěry

• zprostfedkovánl kontaktu na odborné pracoviště
(právnl poradenstvr, dětský psycholog,
psychiatr, psychoterapeut aj.)

Vfme, že je těžké svěfit se s tfm, co člověka
trápl, proto nikoho nehodnotfme, nesoudlme,
nepoučujeme, ale nablzfme pomoc.

CILOVÁ SKUPINA

• doprovázeni pfi vyfizovánl osobnlch záležitosti
a jednánf na úfadech

o

Tatínek odešel. ..

dále nablzlme možnost společných setkánl,
sportovnlch dni pro děti, půjčováni sportovnfho
vybavenf, společenské a kulturnf akce,
zapůjčenf odborné literatury aj.

Služba nezajišťuje hlldánl děti nebo úklidové
práce, pracovnici nevykonávajl činnosti za rodiče,
ale podporuji je a pomáhajl, aby to zvládli sami.

