
R E G I S T R O V A N É  S O C I Á L N Í  S L U Ž B Y

Farní charita 
Lovosice

Identifikátor služby dle registrace: 3209417
Působnost: Lovosice a spádové obce
Provozní doba: po-pá 8.00 – 10.00 ambulantně, 
10.00 - 16.00 hodin terénní formou

Cílová skupina: 
rodiny s dítětem/dětmi, které bydlí v Lovosicích, nebo v ORP 
Lovosice, rodiny, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodů 
nepříznivé sociální situace, rodiny, jejichž děti mají problémy 
s docházkou a prospěchem ve škole.

Adresa: Školní 3 (Lékařský dům), 410 02 Lovosice
Kontakt: 
737 264 843, 732 345 215 - sociální pracovníci
739 381 949 - vedoucí služby
www.fchlovosice.cz

Služba je poskytována bezplatně.

V rámci této služby je poskytována potravinová pomoc a ošacení 
z Charitního šatníku.

Poslání SAS
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby posky-
tované rodině s dítětem či dětmi, u kterého existují rizika ohro-
žení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů 
dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží 
sami bez pomoci překonat.

Nepříznivou  sociální situací rodiny chápeme jako:  
ohrožení sociálním vyloučením (mezi možné důvody patří naruše-
ná schopnost rodiny či jejich členů uspokojovat základní potřeby, 
žít ve svém běžném prostředí způsobem, který je ve společnosti 
považován za obvyklý) ztráta zaměstnání, nízký příjem rodiny, 
zadlužení, exekuce neadekvátní nebo nejisté bydlení, bydlení ve 
vyloučené lokalitě, ztráta bydlení, hrozba sociálního vyloučení 
v důsledku příslušnosti k národnostní menšině rizikový způsob 
života - užívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automa-
tech, trestná činnost apod., narušené vztahy v rodině (konflikty, 
rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem)
nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí, vedení 
zahálčivého života či záškoláctví dětí

Sociálně ak ti v izační služby 
pro rodiny s dětmi S AS FCHL
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Cíle naší služby:

Hlavním cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném 
životě a přispět ke zdravému vývoji dětí. Nabídnout praktickou pomoc, motivovat a aktivizovat ke 
změně, která vede ke stabilizaci rodiny.

Dílčí cíle služby: 

 - poskytnutí přístupu na internet a PC (naučit se pracovat s PC – sestavení životopisu, orientovat se 
v inzerátech na bydlení, zaměstnání), / naučit rodinu hospodařit s finančním rozpočtem – finanční plán 
/ zapojení rodiny do pracovním trhu (jak se chovat na pohovoru) / Zapojení rodiče do školní přípravy 
dítěte (dítě zvládá školní povinnosti), / pomoc při vyplňování formulářů, jednání na úřadech, školách, 
doprovody.

S čím vám můžeme pomoci

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při plánování rodinného rozpočtu
nácvik dovedností potřebných pro jednání na úřadech, školách apod.
podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě
podpora sociálních dovedností a schopností dětí (klub pro děti, klub pro mládež)
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
poskytování informací o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s 
těmito zařízeními
3) sociálně terapeutické činnosti
předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy
individuální rozhovor
4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
poskytnutí informace o základních právech a povinnostech
poradenství v oblasti bydlení
poradenství v oblasti zaměstnanosti“

Principy

Princip přiměné podpory a zplnomocnění (pomáháme rodinám zmapovat vlastní kompetence, využívat 
jich a pracovat na jejich rozvoji apod.)
Princip partnerského přístupu (pracovníci respektují volbu a názor uživatele, o průběhu poskytování 
služby je veden dialog mezi pracovníky a uživatelem)
Princip individuálního přístupu (v každé rodině je služba poskytována s ohledem na individuální potřeby, 
možnosti a schopnosti členů rodiny apod.)
Princip odborného přístupu a komplexnosti (pracovníci používají takové postupy, které zaručují uživateli 
právo na rovnoprávný, nediskriminující a důstojný přístup)
Princip přirozenosti prostředí (službu poskytujeme především v přirozeném prostředí rodiny)

Sociálně ak ti v izační služby 
pro rodiny s dětmi S AS FCHL


