
Pro koho je služba určena 

> rodiny s dětmi, které se ocitly ve špatné 
sociální situaci 

> rodiny s dětmi se vzdělávacími a výchovnými 
problémy 
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Služba usiluje o podporu důstojného života rodin s 

dětmi, které budou schopny řešit své problémy 

vlastními silami a budou schopny zajistit svým dětem 

výchovu a péči potřebnou k jejich zdravému vývoji. 
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Cíle služby: 
> Udržení rodičovských kompetencí (Docházka do 

školy, doučování, volnočasové aktivity) 

> Zvyšování uplatnitelnosti rodičů na trhu práce 

(účast na rekvalifikačních kurzech, dobrovolnická 

činnost, vlastní iniciativa na poli profesní a 

kariérní orientace (CV, hledání práce) 

> Posílení finanční gramotnosti rodiny (efektivní 

nákupy, dluhy, plánování, pravidelné platby) 

> Samostatné jednání v relevantních institucích - 

běžně dostupných veřejných službách (úřady, 

OSPOD, školy, nemocnice, organizace poskytující 

volnočasové aktivity) 

Co nabízíme: 
> pomoc při doučování dětí 

> pomoc při řešení dluhů a hospodaření s penězi 

> pomoc při prosazování práv a zájmů 

> doprovod při jednání na úřadech 

> pomoc při vyjednávání s majiteli bytů 

> pomoc při kontaktech se školou 

> pomoc s listinami (sepisování žádostí, atp.) 

> asistence při získávání zaměstnání 

> zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a 

organizacemi 

Podmínky poskytnutí služby: 
> Služba je poskytována bezplatně především v 

prostředí domácností uživatelů, některé úkony 

mohou být poskytovány ambulantně v kanceláři. 

Doplňkové činnosti jsou realizovány zpravidla 

mimo domácnost uživatelů. 

>  Prosíme, kontaktujte kontaktní osoby 

 
KONTAKTY: 

Kontaktní místo služby: Dům TREND, Polská 492, 

Javorník 79070 

Sociální pracovník 

Abraham Staněk, tel.: 739 834 103 

e-mail: abraham.stanek@esterzalesi.eu 

Věra Rumanová, tel.: 702 160 034 

e-mail: vera.rumanova@esterzalesi.eu 

Vedoucí služby 

Roman Výborný, tel.: 727 973 332 

e-mail: roman.vyborny@esterzalesi.eu 
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