Veřejný závazek
Poslání
Úkolem sociálně aktivizačních služeb v Komunitním centru Motýlek je podporovat rodiny s dětmi, jejichž vývoj je zde
nyní ohrožený pro nevhodné podmínky. Pomáháme rodičům překonat náročnou životní situaci tak, aby děti mohly
ve svých rodinách zůstat nebo se do nich navrátit.
Služba je poskytována v Motýlku na Černém Mostě i v rodinách, které nyní žijící v Praze.

Cílová skupina = komu jsou služby určeny
Naše služby jsou zde pro rodiny s dětmi ve věku 0 – 18 let, jejichž vývoj je ohrožen pro nevyhovující podmínky v
rodinném prostředí.
Služby jsou určené i těhotným ženám a jejich příbuzným, kde hrozí ohrožení vývoje dítěte po narození.
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Cíle služby = jak vám můžeme pomoci
V případě rodičů je naším společným cílem, že:
•

umí poznat, vědí, co jejich dětí potřebují; umí jim to, co potřebují, zajistit, zvládají se o ně dobře postarat

•

zvládají péči o sebe (být čistí, upravení), žijí běžným způsobem života – jako většina lidí okolo, podle
společenských pravidel

•

mají dostatek peněz pro zajištění péče o děti, domácnosti; mají vyrovnaný rodinný rozpočet; umí hospodařit
s penězi

•

mají doma pro děti vše, co potřebují (vybavení domácnosti, prádlo pro děti, hračky atd.)
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•

mají vhodné bydlení, nejsou ohroženi jeho ztrátou

•

umí vést domácnost (vařit, prát, uklízet atd.)

•

umí vyřizovat své záležitosti (např. U lékaře, na úřadech, ve školce, ve škole)

•

mají kontakty s rodinou, přáteli, okolím

•

dokáží zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání a volnočasové aktivity - zábavu dětí (školní příprava a
docházka, jednání se školou; společné trávení volného času s dětmi)
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V případě dětí a dospívajících je naším společným cílem, že:
•

umí to, co by měly ve svém věku zvládat

•

plní své povinnosti v souvislosti se školní docházkou

•

zvládají výběr povolání, kterému by se chtěli věnovat

•

se připravují na povolání - vstup na trh práce

•

mají dobré vztahy s rodinou, kamarády
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•

volný čas tráví jako ostatní děti v jejich věku

•

mají kontakt se společenským prostředím, nepobývají jen v místě bydliště

Zásady pro práci s klienty

-

Zásada důstojnosti a ochrany práv
Ke každému klientovi se chováme slušně,
dodržujeme jeho práva, snažíme se, aby se u nás
každý cítil dobře, nikoho nedoskriminujeme
(nechováme se ke klientům podle toho, jak vyypadají,
jaké jsou národnosti, zda jsou zaměstnaní nebo ne
apod.)



Zásada podporování klientů v samostatnosti a
vlastním rozhodování
Klienti se musí při řešení své situace snažit sami, my jim pomáháme, učíme je, co potřebují, ale
naším úkolem není řešit jejich těžkosti za ně, za svůj život musí odpovídat každý sám, dělat
rozhodnutí, které si přeje.

-


-

Zásada respektování individuality klientů
Klientům pomáháme vždy tak, jak potřebují (někdo
zvládá něco lépe či sám, něco hůře a s tím mu
můžeme pomoci); respektujeme zvyky v rodinách,
pokud nejsou nevhodné pro děti.


-

Zásada upřednostňování zájmu dítěte
Naším hlavním úkolem je ochrana zájmů dětí – aby
měli vše, co potřebují, to nám určují mezinárodní
právní předpisy.
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Forma poskytování služby
•
•

ambulantní – v KC Motýlek
terénní – v rodinách, doprovod při vyřizování osobních záležitostí
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