Garantovaná nabídka poskytovaných služeb
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
Volnočasové aktivity – turnaje a soutěže v klubu
Situační intervence – rvačka nebo porušení pravidel, do které musí vstoupit pracovník
Pracovně výchovná činnost – vyrábění, pomoc s úklidem v klubu
Podpora vlastních aktivit – příprava realizace hry pro ostatní klienty nebo např.
fotbalového zápasu
Skupinové aktivity – aktivity samotných klientů (fotbálek, hry)
Pomoc se školou – doučování, pomoc s referáty či projekty
Besedy – povídání s odborníky

Čas služby
60
10
60
15

Četnost služby
1 x týdně
1 x denně
1 x týdně
1 x denně

30
60
60

1 x denně
2 x týdně
2 x ročně

Poskytnutí prostoru – bezpečný prostor pro trávení času

300

1 x denně

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Čas služby

Četnost služby

Akce v klubu nebo mimo klub – akce pro veřejnost

60

1 x za čtvrtletí

Sociálně terapeutické činnosti

Čas služby

Četnost služby

Kontaktní práce - povídání na jakékoliv téma

15

1 x denně

Rozhovor – povídání s tvým klíčovým pracovníkem k tvému cíli

45

1 x denně

Pomoc v krizi – práce s klientem, který je ve špatném psychickém stavu

60

1 x týdně

Práce se skupinou – práce pracovnic s klienty (skupinové povídání)

60

1 x týdně

Nácvik orientace ve společenském prostředí – aktivity na rozvoj schopností a
dovedností
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Informační servis – poskytnutí nějaké informace (telefon, leták)

30

1x týdně

Čas služby

Četnost služby

10

1 x denně

Základní poradenství – klient vyžaduje radu (přechod na školu)

15

1 x denně

Jednání s institucemi – osobní či telefonický kontakt ve prospěch klienta

30

1 x týdně

Práce s osobami blízkými – vždy se souhlasem klienta (povídání s rodiči)

15

1 x týdně

Zprostředkování kontaktu na návazné služby - domluvení spolupráce s jinou institucí
(např. OSPOD, psycholog)
Doprovod – doprovod klienta domů či k lékaři

10

1 x denně

30

1 x měsíčně

*Denně se zde rozumí dny a čas, ve kterých je Nízkoprahových klub PoHoDa v Hořicích otevřen (tj. Po, Út, St, Čt – výjimkou
jsou státní svátky, ve kterých služba poskytována není). Ve výjimečných případech (např. doprovod, základní poradenství,
pomoc v krizi) může být služba po předchozí domluvě poskytnuta i mimo otevírací den klubu (např. Pá) nebo v dopoledních
hodinách.
Veškeré služby Nízkoprahového klubu PoHoDa jsou poskytovány
Všechny uváděné služby jsou garantovány v minimálním časovém rozpětí z kapacitních důvodů a v rámci otevírací doby
registrované služby. V běžné praxi jsme schopni některé služby poskytovat častěji, tak jak klienti vyžadují.
Podmínky garantované nabídky:
Výše vypsané služby jsou poskytovány výlučně klientům Nízkoprahového klubu PoHoDa. Naším klientem se stane zájemce,
který splní tyto kroky: spadat do cílové skupiny, dvě setkání prvokontaktu, vyplnění dotazníku, podepsání smlouvy a hledání
cíle spolupráce. Následně klienti musí pracovat na naplňování cíle a jeho hodnocení (revize). Pokud sociální pracovník zjistí,
že zájemce nespadá do cílové skupiny Nízkoprahového klubu PoHoDa, odkáže ho na jiné služby dostupné v okolí.
Personální zabezpečení služby:
Služba Nízkoprahového klubu PoHoDa v Hořicích je zabezpečena sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách.
Oblastní charita Jičín
Sídlo: Na Jihu 553
Kancelář: Vrchlického 824, Jičín 506 01
tel.: 605 521 429 | www.charitajicin.cz

Nízkoprahový klub PoHoDa
Janderova 808, Hořice 508 01
tel.: 731 646 979, 739 394 317
pohoda@charitajicin.cz

