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Historie organizace

 Romodrom bylo založeno v roce 2001 na popud předsedkyně
sdružení Marie Gailové v souvislosti s řešením kauzy "Cihelna".
 V roce 2000 nastoupila na místo romské terénní pracovnice v této
městské části Marie Gailová a rozhodla se hledat řešení této
situace.

 Ve spolupráci s Úřadem městské časti Praha 22 - Uhříněves se
postupně podařilo umístit část rodin v Domě integrovaného bydlení
Prahy 22.
 Za tímto účelem bylo založeno o.p.s Romodrom.

Působení organizace…

Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký,
Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický

Služby ve Slaném

Dr. E.Beneše 528/3, Slaný 274 01

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 Terénní programy
 Sociální rehabilitace

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s
dětmi
Posláním je nabízet pomoc rodinám z vyloučených lokalit
prostřednictvím motivace rodin, aby se aktivně podílely na řešení
své tíživé situace.
Obsah služby:
A)Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností
Poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity
C) Sociálně terapeutické činnosti
Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností
D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
doprovod na úřady, do školy, ostatních navazujících institucí, pomoc s
vyhledáním tel. kontaktů, poskytnutí informace atd.

Terénní programy
Cílem programu je podpora osob ohrožených sociálním
vyloučením formou terénní sociální práce.
Oblasti podpory:
•
•
•
•
•
•
•

bydlení
řešení dluhů a exekucí
sociální dávky a dávky v hmotné nouzi
hospodaření a hygiena
uplatnění na trhu práce
výchova, školní záležitosti
důsledky trestné činnosti

Sociální rehabilitace
Cílem je podpořit cílovou skupinu v získání či obnovení pracovních
a sociálních dovedností nezbytných pro zvýšení pravděpodobnosti
úspěšného návratu na otevřený trh práce.
Obsah služby:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
• nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
• nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid,
• nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
• nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
• nácvik chování v různých společenských situacích

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Navštěvujeme tyto lokality…
 Slaný
 Ubytovna Benár
 Mexiko – ul. Ouvalova
 Pekárna Pražská
 Chatičky – ul. Nosačická

 Zlonice
 Libušín
 Trpoměchy
 Velvary

Kontakty služeb
Vedoucí služeb
Hana Joglová tel. 778 481 729

Terenní programy
Josef Fečo tel. 778 481 732

Sociální rehabilitace
Marcela Demeterová tel. 775 593 942

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Kristýna Hájková Dis. tel. 778 481 728

