Program Pět P
Podporujeme všechny, kteří mají chuť pomáhat druhým
Program Pět P
Program funguje díky přátelskému vztahu dítěte a dobrovolníka. Společně spolu podnikají různé
aktivity (výlety, kino, procházky, sportovní aktivity, pomoc s přípravou do školy aj.) a vzájemně si
obohacují život.
Dvojice se setkává každý týden na 2 – 3 hodiny po dobu 10 – ti měsíců.
Dobrovolník je pro dítě starším kamarádem, který mu naslouchá a kterému může důvěřovat.

Poslání
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které nepříznivě ovlivňují jejich život.

Cíle
Cílem je nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace rodiny.

Jak služba probíhá?
(dle registrace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – reg.č.: 8652328)
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.) nebo rodiny s dětmi, které mají výchovné problémy.
Jsou to zejména rodiny s dítětem / dětmi:
» mladší (7 – 10 let)
» starší (11 – 15 let)
Terénní forma umožňuje poskytnout službu „bezbariérově“, tedy i uživatelům, kteří mají specifické
nároky.

Zásady
» individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském vztahu
» posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů
» podpora, nikoliv kontrola
» vedení k nezávislosti na službě
» vedení k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání
» spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v rámci zajištění komplexnosti služby
Tato služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Dobrovolník
Je člověk starší 18 – ti let, který prošel psychologickou diagnostikou, je vyškolený a připraven
na roli staršího kamaráda Vašeho dítěte.
Dobrovolník je pod pravidelným vedením supervizora a v pravidelném kontaktu
s koordinátorem programu.

Co Vám nabízíme?
» sociálně-psychologický výcvik
» individuální podporu
» péči o vzájemný vztah
» společné určení očekávání a cílů
» pravidelná setkání a vedení od koordinátora programu

Co Vám program Pět P přinese?
» přátelství a společné zážitky
» volnočasové aktivity
» nové zkušenosti

Co od nás můžete očekávat?
» kvalitní zázemí
» důvěru, pochopení
» mlčenlivost
» pravidelný kontakt s koordinátorem programu

Kontakt:
Bc. Magdalena Bulová
koordinátor programu
mobil: 775 725 659
e-mail: bulova@stred.info
Pracoviště Třebíč:
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
tel.: 568 843 732, 775 725 659

Pracovní doba:
Pondělí až čtvrtek: od 9:00 do 16:00 hodin
Pátek: od 9:00 do 14:00 hodin

Třebíč

Moravské Budějovice

Pracoviště Moravské Budějovice:
Husova 189
676 02 Moravské Budějovice
tel.: 568 422 067, 775 725 659
Bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse von 1842
č. ú.: 9500006266/7940

www.stred.info

