V průběhu poskytování sociální služby v azylovém domě spolupracujeme s klienty podle jejich
potřeb a jejich nepříznivé sociální situace v následujících oblastech:
➢ při stabilizaci rodiny
např. poskytnutí ubytování v samostatné bytové jednotce zpravidla nepřevyšující jeden rok, vytvoření
podmínek pro samostatnou přípravu stravy, zapůjčení kuchyňských elektrospotřebičů a pomůcek,
nabídka pomoci při přípravě stravy a chodu domácnosti, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu,
praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, vytvoření podmínek pro zajištění hygieny,
zprostředkování kontaktu na navazující služby atd.
➢ při vzdělávání
např. podpora při hledání vhodného rekvalifikačního kurzu 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, při sepisování návrhů na úpravu
výchovy a výživy dětí, orientace v problematice a požadavcích SPOD, soudu a PČR atd.
➢ s finančním zabezpečením rodiny
např. podpora při finančním hospodaření, s plánováním měsíčních příjmů a výdajů, s orientací
v internetovém bankovnictví, při splácení dluhů, sestavování splátkového kalendáře, při komunikaci
s věřiteli a exekutorem, kompletace dokumentů k dluhům, zprostředkování kontaktu na následné
služby zabývající se dluhy, při žádání o sociální dávky, při jednání s úřady, při podání žádosti o
invalidní a starobní důchod atd.
➢ při posilování rodičovských kompetencí
např. podpora při péči o děti, při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, při kontaktu se školou,
zapojení dítěte do chodu domácnosti, při sepsání harmonogramu dne, při zajištění zdraví a
bezpečnosti dětí, zprostředkování kontaktů na lékaře a zdravotnická zařízení, při dodržování
léčebného režimu, při přípravě vhodné stravy s ohledem na věk dítěte, zprostředkování kontaktů na
navazující služby a odborná vyšetření atd.
➢ s navazujícím bydlením
např. podpora při hledání navazujícího bydlení, nácvik telefonátů a rozhovorů při prohlídkách
nemovitosti, při podávání žádostí na sociální a městské byty, při placení nájmu, plánování nákladů
spojených s bydlením, pomoc s orientací v dokumentech, při udržování pořádku v domácnosti,
správné zacházení s elektrospotřebiči, plánování nákupních seznamů a orientace při nákupu atd.
➢ při kontaktu se společenským prostředím
např. podpora při kontaktu s vrstevníky, rodinou, kamarády, při udržení vztahu s partnerem, při
řešení emocionálně vypjatých situací, tipy na výlety a zábavné vyžití v okolí bydliště 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, při žádosti o kompenzační pomůcky
(brýle, naslouchadla) atd.
Poskytované činnosti jsou v souladu se Zák. 108/2006 Sb., Vyh. 5050/2006 s Regionálními kartami
JMK https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomorav a sky.cz

