Středisko VÝZVA
nabízí sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením a rodiny o ně pečující

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA
sociálně aktivizační služba BRÁNA
Syllabova 3039/19e
703 86 Ostrava-Vítkovice
e-mail: brana@prorodiny.cz
www.vyzva.prorodiny.cz
fb @socialnisluzbabrana
ig @socialnisluzbabrana
osobní konzultace každou
1. středu v měsíci od 9 do 18 hod.
telefonicky možno kontaktovat
v pracovní dny od 8 do 15 hod.

sociálně aktivizační služba BRÁNA
sociálně aktivizační služby pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let
774 244 081, brana@prorodiny.cz
odlehčovací služba RESPIT
odlehčovací služba pro děti a mladé lidi od 1 roku do
35 let se zdravotním postižením a osoby o ně pečující
774 244 259, respit@prorodiny.cz
odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
odborné sociální poradenství a podpora při řešení
obtížné životní situace lidem se zdravotním postižením,
jejich rodinám a osobám pečujícím
774 244 256, pruvodce@prorodiny.cz

osobní asistence OASA
osobní asistence u dětí a mladých lidí do 30 let
se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
775 644 245, oasa@prorodiny.cz

Rehabilitační asistence
cvičení s dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 35 let
se závažným tělesným postižením
774 785 457, rehast@prorodiny.cz
Půjčovna pomůcek
pro osoby se zdravotním postižením
pujcovna@prorodiny.cz
Služby Střediska VÝZVA poskytuje:
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava
IČO: 48804517
www.prorodiny.cz
facebook.com/prorodiny
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č.ú.: 1660723399/0800
Děkujeme za podporu našim partnerům:
MPSV, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava,
Statutární město Havířov, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,
Ostrava-Jih, Poruba, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Třebovice,
obec Baška, Dobrá, Klimkovice, Nošovice, Palkovice,
Sedliště, Sviadnov, Velká Polom, Vendryně, Vratimov, další
obce a městské obvody, nadace, sponzoři a drobní dárci

Centrum pro rodinu
a sociální péči z. s.

BRÁNA
sociálně aktivizační služba pro
dospívající děti a mladé lidi
se zdravotním postižením

„žít svůj život…“

Kontakty
Kdo jsme
Jsme bezplatná sociální služba, která se jmenuje BRÁNA.
Nabízíme sociálně aktivizační služby pro dospívající děti a mladé lidi se zdravotním postižením ve věku
od 12 do 35 let.
Proč tady jsme
Naším posláním je skrze individuální a skupinová setkání doprovázet dospívající děti a mladé lidi
se zdravotním postižením na jejich cestě k osamostatnění.
Jaké máme cíle
Uvědomujeme si, že tato cesta není jednoduchá, a abychom Vás co nejlépe podpořili, stanovili jsme si tyto cíle:
1. Uživatel dokáže navazovat a udržovat přirozené sociální vztahy – mít své kamarády, známé, partnery.
2. Uživatel dokáže smysluplně organizovat a trávit svůj čas, ve prospěch toho, co chce a je toho schopen.
3. Uživatel si je vědom, co všechno dokáže, umí a současně rozvine své dovednosti a schopnosti.
Pro koho tu jsme
Jsme tady pro mladé lidi ve věku 12–35 let, kteří mají zdravotní postižení a potřebují a chtějí smysluplně trávit
svůj život. Naše služby realizujeme převážně na území Ostravy, proto jsme schopni poskytnout službu
především lidem trvale žijícím v Ostravě, případně v Moravskoslezském kraji. Službu neposkytujeme osobám
s hlubokou formou mentálního postižení, s těžkou formou autismu a se závažným smyslovým postižením.
Za co se u nás platí
Sociálně aktivizační službu poskytujeme zdarma. Za účast na některých aktivitách je vybírán
příspěvek na pokrytí nutných výdajů. Výše příspěvku je předem avizována.

S jakými oblastmi pracujeme
V centru naší práce stojí uživatel služby a jeho aktuální sociální situace.
V rámci sociální práce se zaměřujeme na tyto oblasti, týkající se osamostatnění mladého člověka:
• Cestování – samostatné či s dopomocí
• Samostatné bydlení
• Využívání sítě komunitních a sociálních služeb
• Samostatné a zodpovědné plánování vlastního času
• Orientace ve vlastních vztazích, podpora při navazování a udržování přirozených vztahů
• Oblast sexuality – osvěta a otevřený prostor k diskusi
• Zdokonalování schopností a dovedností a podpora v sebeobslužných činnostech
• Poskytování prostoru pro vyjádření vlastního názoru, schopnosti projevovat se,
argumentovat a jednat sám za sebe
• Hledání uplatnění ve vlastním životě
Jak požádat o službu
1. Kontaktujte nás – telefonicky, e-mailem, napište vzkaz na facebooku či nás navštivte v kanceláři.
2. Pokud odpovídáte cílové skupině a kapacita služby je volná, domluvíme si osobní schůzku,
při které probereme Vaše očekávání a naše možnosti podpory.
3. Pokud společně zjistíme, že Vaše představy a naše možnosti se shodují, sepíšeme s Vámi Smlouvu
o poskytování sociální služby a nastavíme plán spolupráce.
4. Pokud společně zjistíme, že Vaše představy a naše možnosti se míjejí, doporučíme Vám jinou sociální službu,
která Vám bude pasovat na míru.
5. Pokud bude v době Vaší žádosti plná kapacita služby, nezoufejte – zapíšeme si Vaše kontakty
a jakmile se místo uvolní, kontaktujeme Vás.

Mgr. Veronika Poništ
vedoucí služby
sociální pracovnice
774 244 081, vponist@prorodiny.cz
Mgr. Karolína Schmidtmeyerová
zástupce vedoucí služby
sociální pracovnice
774 244 083,
kschmidtmeyerova@prorodiny.cz
Tomáš Uhl
pracovník v sociálních službách
775 604 266, tuhl@prorodiny.cz
Bc. Barbora Ježo-Párovská, DiS.
sociální pracovnice
koordinátorka dobrovolníků
774 232 442, bjezoparovska@prorodiny.cz
Vojtěch Zajíček
pracovník v sociálních službách
koordinátor dobrovolníků
774 244 307, vzajicek@prorodiny.cz

