DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Charakteristika dle §62 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.
FORMA:
Ambulantní, terénní

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
POSLÁNÍ SLUŽBY:
NZDM Archa usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu
dětí, mládeže a mladých lidí z Kutné Hory, Sázavy a okolí, kteří zažívají nepříznivou
sociální situaci nebo jsou jí ohroženi. Poskytuje informace, odbornou podporu a
pomoc, ale i prostor a čas k smysluplnému trávení volného času, čímž jejich
nepříznivou situaci zmírňuje.
CÍL SLUŽBY:
Cílem NZDM Archa je přispět ke zkvalitnění života dětí, mládeže a mladých lidí z
Kutné Hory, Sázavy a okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy,
sociálním vyloučením, či kteří zažívají nepříznivou sociální situaci nebo jsou jí
ohroženi.
Našim cílem je především vytvářet podmínky pro zdravý růst klientů, aby:
- neměli problémy se normálně domluvit mezi sebou i se svou rodinou a okolím
- našli nové kamarády a lépe poznali ty původní
- hledali a nalezli smysluplnou náplň svého volného času
- naučili se samostatně přemýšlet o svojí budoucnosti, rozhodovat o sobě a vzít
na sebe
odpovědnost
- nebáli se vyjádřit svůj názor a zdravě si ho prosazovat
- snáze dostudovali zvolený obor a našli si práci
- aktivně a samostatně řešili problémy

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
- Anonymita - u uživatelů služby nezjišťujeme osobní údaje.
- Bezplatnost - služby jsou poskytovány bezplatně.
- Dostupnost - služby jsou klientům poskytovány kdykoli během pracovní doby.
- Dobrovolnost - účast uživatele v programu je dobrovolná, o jeho využití a
průběhu se uživatel rozhoduje se znalostí podmínek, práv a povinností.
- Otevřenost - uživatelé služby se mohou aktivně podílet na tvorbě a nastavení
služeb, hodnotit užitečnost a efektivitu služby, vyjadřovat se k problémům.
- Respekt - respektujeme možnosti a schopnosti každého uživatele služby, který
se sám rozhoduje, jaké služby využije.
- Individuální přístup - služby vycházejí vstříc individuální potřebě uživatele, je
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-

brán ohled na jeho aktuální životní situaci.
Odbornost a spolupráce - služby jsou poskytovány pracovníky s odpovídajícím
vzděláním.
Rovnost - zařízení a služby jsou veřejně přístupné bez ohledu na vzdělání,
pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské
postavení, psychický či fyzický stav.
Nízkoprahovost - služby jsou nastaveny tak, aby poskytovaly co největší
nabídku služeb, při minimu překážek ke vstupu.
Důvěrnost - veškeré jmenovité údaje o uživateli služby jsou důvěrné a nejsou
poskytovány bez jeho souhlasu třetí straně.

CÍLOVÁ SKUPINA:




děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
etnické menšiny

Věková kategorie klientů:


6 až 26 let

NZDM Archa svým klientům nabízí:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-

nácvik a upevňování schopností a dovedností - stříhání, lepení, určování barev apod.

-

aktivity spojené se školou - doučování, psaní domácích úkolů, pomoc s referáty
apod.

-

poskytování informačního servisu

-

pracovně výchovné činnosti

-

skupinové diskuze, přednášková činnost, promítání tematických filmů, výtvarné
workshopy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-

poskytování poradenství umožňující lepší orientaci ve společenském prostředí

-

poskytování doprovodů do institucí - škola, lékař, úřad

-

podpora pozitivní komunikace a začlenění do skupiny vrstevníků nebo společnosti skupinové aktivity

Sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
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Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
-

Základní sociální poradenství
Zprostředkování kontaktů a doprovodů
Práce s blízkými osobami - pouze se souhlasem uživatele služby
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Pomoc při psaní životopisů, motivační dopisů, žádostí apod.
Pomoc při vyhledávání práce

Volnočasové aktivity, které slouží k navázání kontaktu
-

společenské a stolní hry, prostor pro tanec, zapůjčení sportovních potřeb a her,
Internet, příležitostně jsou pořádány společenské, sportovní a kulturní akce či různé
soutěže

Další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů
-

spolupráce se státní správou a samosprávou,
spolupráce se základními a středními školami
spolupráce se zařízeními a organizacemi, které poskytují návaznou síť služeb

Kapacita
Celková kapacita poskytování ambulantní formy služby je 100 osob a 20 osob
v jednom okamžiku. Celková kapacita poskytování terénní formy služby je 40
osob a 5 osob v jednom okamžiku.
KONTAKTY
Název a adresa zařízení:
NZDM Archa
Miskovice 30 (sídlo spolku), 285 01 Miskovice - kontaktní místnost
Chechták - Poznaňská 439, 285 06 Sázava - kontaktní místnost
provozovny:
17. listopadu 182 (OC Pasáž - 1. patro), 284 01 Kutná Hora
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web: www.diteakun.cz, e-mail: diteakun@seznam.cz
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