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Sociální centrum pro rodinu - účel, poslání……
Posláním sociálního centra je vykonávat činnost prohlubující mezigenerační život. Ta je
směrována k dětem a dospělým, rodičům a prarodičům, náhradním rodičům. Účelem SCpR
je podpora všem členům a široké veřejnosti se složitými životními situacemi a jejich řešením.
Pomoc při plnohodnotném prožití všech fází života jednotlivce a jeho rodiny.
Naší vizí je doprovázet náhradní rodiče tak, aby život dítěte byl co nejméně poznamenaný, tak,
aby cítili, že mají ve své blízkosti parťáka, který jim podá nejen pomocnou ruku, ale dá jim i
zasloužené pohlazení. Aby rodina co nejméně pocítila, že je jiná, nebo aby svou jinakost brala
jako přednost. Pomáháme přijmout nové rodičovství. Posílit rodičovskou lásku, pomoc
rodičům s péčí o dítě a s jeho výchovou.
Pomáhat při kontaktu s biologickými rodiči a dalšími členy domácnosti, i když to nemusí být
vždy lehká situace.
Poskytovat poradenskou činnost v oblasti vztahů, pomoc při znovu narovnání vztahů a oživení
víry v lidi.
Poslání naplňujeme poskytováním poradenství, vzdělávacími aktivitami, pomáháním rodičům
při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě s cílem podpořit a
rozvíjet fungování rodiny a setrvání dítěte v ní. Působit na děti a mladé lidi vyrůstající
v náhradní rodinné péči či bez fungujícího rodinného zázemí tak, aby byla posilována jejich
schopnost sociálního začleňování a připravenost k zvládání samostatného života, zejména
prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační a
informační činnosti.
Cílem centra je zvýšit klientovi právní povědomí, zplnomocnit klienta v rodičovských
kompetencích a podpořit zdravý vývoj nezletilých dětí. A to buď přímou činností centra, nebo
zprostředkováním služby. Nabízíme programy podporující všechna vývojová období dítěte.
Podporujeme stránky života, které posilují životní naději. Protože máme-li jednou děti, stále
něco plánujeme, vlastní budoucnost, budoucnost dítěte. Tím dáváme životu smysl.
Všechny děti potřebují být šťastné a prožít radostné dětství.

P-D2/2018

Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Zelená 218, 439 49 Staňkovice
IČ: 063 55 480
tel: 602 943 155
e-mail: scprorodinu@gmail.com
provozovna: Žatec, Hošťálkovo nám. 137

Činnosti vyplývající z pověření k sociálně právní ochraně dětí...
Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vykonáváme činnosti v tomto rozsahu:
1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
formou
poradenství
v
SCpR
na
Hošťálkově
nám.
137,
ŽATEC
2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní
ochraně
dětí,
ve
znění
pozdějších
předpisů)
3. Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s
níž jsme uzavřeli dohodu o výkonu PP (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) a sledování výkonu pěstounské péče této
osoby.
Terénní činnost je realizována v těchto obcích:
Bítozeves, Blažim, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Liběšice, Libočany, Libořice, Lipno, Lišany,
Měcholupy, Nové Sedlo, Staňkovice, Tuchořice, Velemyšleves, Zálužice, Žatec, Žiželice,
Blšany, Krásný Dvůr, Břvany, Kryry, Březno, Cítoliby, Droužkovice, Dobroměřice, Očihov,
Domoušice, Hrušovany, Chomutov, Hřivice, Podbořany, Chlumčany, Vroutek, Jimlín,
Nezabylice, Otvice, Lenešice, Pesvice, Spořice, Líšťany, Strupčice, Louny, Údlice, Všehrdy,
Opočno
Během doprovázení poskytujeme podporu pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli
podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti a zároveň aby děti měly v náhradní
rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj.
Poskytujeme pěstounům:
❏
❏
❏
❏

Dohody o výkonu pěstounské péče (doprovázení pěstounů)
Povinné vzdělávání
Sociální a psychoterapeutickou podporu pro pěstouny i jejich děti
Asistovaný kontakt

