Vážení občané města Valeč, rádi bychom Vám představili službu SOS Kompas, která působí v regionu Žluticka a
Valečska.
Kdo jsme?
Služba SOS Kompas patří pod SOS dětskou vesničku v Karlových Varech, která sídlí v městské části Doubí.
SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Ročně pomáhají
stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které
ve své původní rodině nemohou vyrůstat.
SOS Kompas je terénní služba, která nabízí sociálně aktivizační služby v regionech Karlovarska, Nejdecka,
Toužimska, nyní také Žluticka a Valečska. Terénní sociální pracovnice zde působí od května loňského roku.
Aktivně spolupracuje s rodinami, které řeší svou nepříznivou sociální situaci, potřebují pomoci se zachováním
rodinných vazeb a vytvořením bezpečného prostředí pro výchovu dětí. Sociální pracovnice se snaží poskytnout
rodinám s dětmi pomoc, podporu a základní poradenství. Služby jsou poskytovány v domácnosti nebo na jiném
domluveném místě či v kanceláři sociální pracovnice, která sídlí v budově mateřské školy ve Žluticích
(Poděbradova 396).
Všechny služby, které nabízíme v rámci organizace, poskytujeme bezplatně.
Které služby poskytujeme a jak pomáháme?
Podporujeme rodinu v plnění rodičovských kompetencí, jako je například pomoc s přípravou dětí do školy,
pomoc se zajištěním školní docházky, učíme, jak komunikovat s dětmi a dalšími členy rodiny, pomáháme také
při návratu dítěte z ústavní péče zpět do rodiny, podporujeme při vedení domácnosti – pomáháme při hledání
vhodného bydlení, pomáháme s řešením zadluženosti a příjmů rodiny a s vedením rodinného rozpočtu. Mezi
další služby, které poskytujeme, patří podpora při rozvodu a rozchodu, podpora při jednání na úřadech –
učíme, jak komunikovat na úřadech, pomáháme při hledání zaměstnání nebo s vyřizováním sociálních dávek.
Pokud Vás naše služba oslovila a chtěli byste ji využívat, navštivte nás prosím na níže uvedené adrese, nebo nás
kontaktujte telefonicky, rádi Vám službu představíme osobně.
Těšíme se na vás každý pracovní den.
SOS KOMPAS ŽLUTICKO A VALEČSKO
Poděbradova 396 (areál mateřské školy)
Žlutice 364 52
Vedoucí sociální pracovnice SOS Kompas: Bc. Dominika Tichá, tel. 797 972 477
email: dominika.ticha@sos-vesnicky.cz
Sociální pracovnice SOS Kompas:
Barbora Křimská, DiS., tel. 773 623 043
email: barbora.krimska@sos-vesnicky.cz
PROVOZNÍ DOBA
Ambulantní den – kancelář
Středa 8:00 – 11:30
Pátek 7:30 – 11:30
12:00 – 15:00
Terénní služba
Pondělí 7:30 – 11:30
Úterý
7:30 – 11:30
Středa
Čtvrtek 7:30 – 11:30

12:00 – 16:30
12:00 – 16:30
12:00 – 16:30
12:00 – 16:30

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Žluticku a Valečsku
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