Kontakty

Cestou necestou, z.s.
je nestátní nezisková organizace
založená v roce 2011 s cílem
pomáhat vážně ohroženým dětem
žít spokojený život v bezpečném a
podporujícím rodinném prostředí.
Krizové centrum pro rodinu (KCR) je
zřízeno Cestou necestou, z.s.
a poskytuje službu Psychosociální
podpora pro rodinu (dle zák.
o sociálních službách 108/2006 Sb.),
a službu Dítě v ohrožení (na základě
pověření k sociálně právní ochraně
dětí dle zákona 359/1999 Sb.).

Zásady poskytování služby
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Trojická 386/1, 128 00 Pha 2
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605 203 876
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info@cestounecestou.org
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www.cestounecestou.org
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Cestou necestou
Krizové centrum pro rodinu
Jak se k nám dostanete
Tramvaj č. 3, 4, 7, 10, 16, 17
Metro trasa B, st. Palackého nám.

• bezplatnost
• dobrovolnost
• mlčenlivost
• nestrannost
• přirozené prostředí
• nezávislost organizace

PSYCHOSOCIÁLNÍ
PODPORA PRO RODINU

Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi

Psychosociální podpora
pro rodinu
Psychosociální podpora pro
rodiny je sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi poskytovaná v rámci Krizového centra
pro rodinu organizace Cestou
necestou.
Služba je určena rodinám s dětmi
z Prahy a Středočeského kraje,
kterou tíží dlouhodobá sociálně
nepříznivá situace a rodina ji není
schopna řešit vlastními silami.
Hlavním cílem je posílit rodinu
takovým způsobem, aby byla
schopna plnit své základní úkoly
a samostatně zvládala nároky
každodenního života rodiny,
výchovy a péče o dítě.
Službu poskytujeme převážně
terénní formou, tedy v přirozeném
prostředí rodiny, nebo ambulantně.

Poskytování služby

Cíle služby

Služba je poskytována na základě
dobrovolného rozhodnutí rodiny
o spolupráci.

Prostřednictvím poskytování služby
se snažíme dosáhnout společně
s rodinou těchto cílů:

Služba je přizpůsobována individuálním potřebám každé rodiny a jejích
členů.

• stabilní sociální zázemí rodiny
v oblasti bydlení a financí
• zvládání péče o domácnost
a činností s tím spojené

Základní činnosti služby

• zajištění dostatečné péče o děti
a jejich výchovu

• poradenství a podpora v oblasti
bydlení, financí, zaměstnání, péče
o dítě a jeho výchovu atd.

• snížení dopadů nepříznivé situace
na sociální vyloučení rodiny a jejích
členů

• nácvik dovedností v péči o dítě
a domácnost

• odvrácení hrozby umístění dítěte
mimo rodinu

• pomoc při vyřizování běžných
záležitostí, komunikaci s úřady a institucemi a při objasňování práv rodičů
a dětí

• umožnění bezpečného návratu
dítěte zpět do původní rodiny

• pomoc při zprostředkování kontaktů
rodičů s dětmi umístěnými do ústavní
výchovy či náhradní rodinné péče
• pomoc se školou, podpora rodičů ke
společnému zládání školních povinností dětí, pomoc s výběrem školy a
volnočasových aktivit

