Chcete nám něco říct?
Ať už jste s naší prací spokojeni, máte
námět, jak naši práci zlepšit, nebo se Vám
něco nelíbí, řekněte nám o tom!

Jak?

řekněte to své klíčové pracovnici
řekněte to jakémukoliv pracovníkovi
organizace
kontaktujte ředitelku organizace
Bc. Andreu Číž Kožuchovou
na tel.: 777 263 731
nebo na emailu:
komunikujeme@komunikujeme.eu
napište nám email nebo dopis
(kontakty uvedeny v zadní části letáčku)
vhoďte podnět do schránky
Přání a stížností v prostorách organizace

Kontaktujte nás
Tel.: 778 008 840
komunikujeme@komunikujeme.eu
Adresa: Legerova 1820/39,
120 00 Praha 2

Sociálně aktivizační
služba pro rodiny
s dětmi

Mgr. Kamila Veselá Eliášová
sociální pracovnice
Tel.: 778 008 840

Otevírací doba
Středa: 9 - 15 h (ambulantní i terénní)
Čtvrtek: 9 - 15 h (pouze ambulantní)

Jak se k nám dostanete
Nedaleko naší služby se nachází zastávka
tramvají a metra linky C – I.P. Pavlova.
Z metra lze využít výtah, který Vás vyveze
přímo do ulice Legerova – naše kancelář
sídlí naproti přes ulici, vedle restaurace.
Od tramvajové zastávky jdete směrem zpět
ke Karlovu náměstí, služba se nachází asi
ve vzdálenosti 200 metrů.

Chceme, aby naše organizace byla otevřena
co nejvíce klientům, a tak se usilovně
snažíme, abychom nabízeli pomoc bez
zbytečných překážek a bariér.
Věříme, že naprosté většině klientů
dokážeme alespoň částečně pomoci a
nabídnout jim služby z našich projektů.

Naše poslání

Naše zásady

Posláním naší služby je podpora a
doprovázení rodiny takovým
způsobem, aby bylo dosaženo
stabilního rodinného prostředí pro
zajištění zdravého vývoje dítěte, jeho
podnětné výchovy a předcházení
sociálnímu vyloučení rodin s dětmi
nebo snižování jeho míry.

Náš cíl
Cílem služby je
podpořená
a do společnosti
začleněná rodina, která
je schopna řešit
samostatně každodenní
životní situace.

Kdo se na nás
může obrátit
Rodiny s dětmi
Rodiny, kde jsou osoby se zdravotním
postižením
Rodiny v krizi
Rodiny žijící v sociálně vyloučených
komunitách
Rodiny, kde některý z členů vede
rizikový způsob života nebo je jím
ohrožen
Etnické menšiny, migranti nebo azylanti

Respektujeme Vaši volbu - vždy se s
Vámi domlouváme, co byste chtěli
Nestranný přístup - přistupujeme k
Vám bez předsudků
Zachování soukromí
Individuální podpora
Flexibilita - reagujeme pružně na
Vaše potřeby
Podporujeme zapojení rodiny do
běžného života společnosti
Týmová spolupráce - podporu
poskytuje tým odborníků
Nevytváříme závislost na službě podporujeme samostatnost

