Druh sociální služby
Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách - §65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi jsou: terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého
je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče
nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Otevírací doba

Kontakty na organizaci

Po: 8:00-12:00 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00 13:00-15:00
St: 8:00-12:00 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00 13:00-15:00
Pá: 9:00-12:00

M+M Semonice z. s.

Semonice 16, 551 01 Jaroměř
telefon: 603 376 154, 739 511 066
email: mmsemonice@mmsemonice.cz
web: www.mmsemonice.cz
datová schránka: szwhi84

Cíl služby
Docílit pozitivních změn v kvalitě života rodiny.
Posílit rodiny v samostatném fungování. Podpořit rodiče v jejich kompetencích tak,
aby byli schopni zajistit dětem jejich potřeby.

Prostředí, ve kterém je služba poskytována
Služba je určena rodičům, dětem, rodinným příbuzným, zákonným zástupcům
a dalším členům rodiny. Služba je poskytována terénní formou v přirozeném
prostředí klientů z ORP Rychnov nad Kněžnou.

Cílová skupina
Rodiny s dítětem/dětmi od 0 do 18 let z ORP Rychnov nad Kněžnou.
Rodiny, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodů nepříznivé sociální situace.

Oblasti možné pomoci
• Stabilizovat sociální situaci rodiny, zajistit samostatné fungování v běžném životě

a podporovat sociální začlenění jednotlivých členů rodiny
• Posílit a upevnit kompetence rodičů, opatrovníků nebo prarodičů
v oblasti péče a výchovy dětí
• Podpořit a upevnit vzájemné vztahy v rodině

• Posílit kompetence rodičů v oblasti hospodaření a péče o domácnost
• Poskytovat podporu při obhajobě vlastních práv, oprávněných zájmů jednotlivých

členů a pomáhat při vyřizování běžných záležitostí rodiny

•

Posílit funkce rodiny (sociálně-ekonomická, ochranná, emocionální)
• Podpora rodiny při návratu dítěte z ústavní péče

•

Pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností dítěte

•

Vedení rodičů k prevenci nežádoucího chování a jednání u dítěte, motivace rodičů,
aby vedly dítě k činnostem podporující samostatné fungování ve společnosti,
dodržování pravidel
• Zprostředkování další odborné pomoci

