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Jste v obtížné životní situaci a nevíte si rady?

POSLÁNÍ
Posláním Sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Betlém je
poskytování terénní
služby rodinám při
řešení jejich dlouhodobé
nepříznivé sociální
situace v jejich
přirozeném prostředí.

CÍL
Cílem služby je uživatel zapojený do běžné společnosti – má
vyhovující bydlení, je zaměstnaný, nebo ví, jak práci hledat,
samostatně obstarává své osobní záležitosti a uplatňuje svá
práva. Bez podpory služby zvládá organizovat svoji domácnost,
umí hospodařit s ﬁnancemi a rodinným rozpočtem.
Uživatel, který zvládá péči o své děti tak, aby nebyl ohrožen jejich
zdravý vývoj - děti plní školní docházku, s pomocí rodiny se
připravují do školy a umí aktivně trávit volný čas. Uživatel umí
komunikovat vhodným způsobem s dětmi a v rámci rodiny.
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KOMU JE SLUŽBA URČENA
Plnoletí rodiče (případně jiná pečující osoba) s nezletilými dětmi
ohrožení sociálním vyloučením.
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NABÍZÍME
základní sociální poradenství
aktivizační a výchovně vzdělávací činnosti
- pomoc při hospodaření s rodinným rozpočtem
pomoc s bydlením
pomoc s péčí o dítě a přípravou do školy
pomoc s výchovou dětí
sociálně terapeutické činnosti
- pomoc s chodem domácnosti (např. nezvládáte každodenní režim,
nevíte si rady s organizací vaší domácnosti, žijete v nevyhovujících
hygienických podmínkách…)
- poradenství v oblasti životního stylu
uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při hledání zaměstnání
- pomoc v komunikaci s úřady a dalšími institucemi, možnost doprovodu
- pomoc při komunikaci v rodině
Služby poskytujeme ZDARMA.
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Zásady poskytování služby: Respekt k osobnosti a situaci uživatele.
Dobrovolnost využití služby. Ochrana soukromí, diskrétnost. Podpora samostatnosti uživatele.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Pokud potřebujete naši pomoc, kontaktujte nás od Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
na tel. 724 057 670 nebo na emailu: betlem@charita-beroun.cz
Po předchozí domluvě za Vámi rádi přijedeme. Služba působí na Berounsku a Hořovicku.
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