V průběhu poskytování sociální služby v Nízkoprahovém klubu Pohoda Hodonín spolupracujeme
s klienty podle jejich potřeb a jejich nepříznivé sociální situace v následujících oblastech:
➢ při stabilizaci dítěte, mladého člověka
např. podpora při řešení nepříznivé sociální situace (napsat dopis, odvolání, žádost), základní sociální
poradenství, poskytnutí bezpečného prostoru (bezpečný prostor pro trávení volného času či setkání
s vrstevnickou skupinou) atd.
➢ při vzdělávání
např. podpora při docházení do školy (motivace), obstání v plnění školních povinností (příprava do
školy), orientace ve volbě budoucího povolání (podpora při volbě oboru, rekvalifikace, zvládnout
přijímací pohovor, zpracování životopisu, základních pracovních návyků) Atd.
➢ při pracovním uplatnění
např. podpora při hledání zaměstnání, předání kontaktů, při sepsání životopisu, nácvik rozhovoru při
jednání s potenciálním zaměstnavatelem (email, telefon), podpora při registraci na ÚP, pomoc
s vyplněním formulářů atd.
➢ s vyřizováním osobních záležitostí
např. podpora při vyřizování osobních dokladů, rodných listů atd.
➢ při posilování osobních kompetencí
např. podpora v osobní péči (hygiena, péče o vzhled), podpora ve zvládání vývojových kroků spojených
s dospíváním (orientace ve vlastní sexualitě, schopnost sebeprezentace, popisovat své pocity…),
podpora v orientaci ve svých právech a povinnostech a schopnostech využívat veřejných služeb (kino,
restaurace, banka, zdravotnictví…) atd.
➢ při ochraně práv a své bezpečnosti
např. podpora schopnosti vyhodnotit co je trestná činnost a co ještě není, a jak rizikových situacím
předcházet
➢ při kontaktu se společenským prostředím
např. podpora při kontaktu s vrstevníky, rodinou, kamarády, při udržení vztahu s partnerem, podpora
pro smysluplné trávení volného času, tipy na výlety a zábavné vyžití v okolí bydliště atd.
➢ při vytváření funkčních vazeb s rodinou
např. podpora při zvládání konfliktních vztahů s rodinou a zvládání fungujícího vztahu, asistence
v orientaci a kontaktu s OSPOD, PČR atd.
➢ se zajištěním zdraví a bezpečí
např. podpora při zajištění základní zdravotní péče, předání kontaktů na lékaře, orientace v léčebném
režimu a dávkování léků, při identifikaci příznaků onemocnění, podpora ve znalosti a uvědomění si
důsledků rizikového chování a jak jím předcházet atd.
➢ při hmotném zabezpečení
např. podpora při hospodaření s finančními prostředky, při řešení dluhové problematiky, při využití
sociálních dávek a uplatnění práva na hmotné zabezpečení atd.
➢ při zajištění bydlení a vedení domácnosti
např. podpora při hledání bydlení jeho udržení a vedení chodu domácnosti

Poskytované činnosti jsou v souladu se Zák. 108/2006 Sb., Vyh. 5050/2006 s Regionálními kartami
JMK karty https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Folders/6485-1Regionalni+karty+socialnich+sluzeb+-+dokumenty.aspx

