Logo organizace:

Název organizace:
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Základní informace o organizaci:
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (dále jen „CSSO“) je nestátní neziskovou organizací
působící v oblasti sociálních služeb a služeb na ně navazujících. CSSO vzniklo transformací
příspěvkové organizace, která byla zřízená statutárním městem Ostrava. Naším hlavním posláním
je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížné životní situace
a pomoci jim v hledání navazujících systémů podpory.
Jsme poskytovatelem sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, nabízíme sociální a psychologické poradenství, přechodné ubytování, základní
informační servis a další činnosti v rámci těchto zařízení:
Rodinné poradny (§ 37b odborné sociální poradenství)
Domova pro matky s dětmi (§ 57 azylový dům)
Azylového domu pro muže Palackého (§ 57 azylový dům)
Domu na půl cesty (§ 58 dům na půl cesty)
Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (§ 65 sociálně aktivizační služby)
Pečovatelské služby (§ 40 pečovatelská služba)
Zároveň nabízíme na základě novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a partnerství
v kampani Dejme dětem rodinu uzavírání dohod s vykonavateli pěstounské a poručenské péče
formou střediska Náhradní rodinné péče.
Nabízíme vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních
službách a pěstounů (dle novely zákona o SPOD) v rámci Sociální akademie – vzdělávacího
střediska.
Spolupracujeme se stavebním sociálním podnikem, který se zabývá drobnými stavebními
a řemeslnými pracemi či nekvalifikovanými manuálními činnostmi se zaměstnáváním
znevýhodněných osob na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaných) a to v rámci sociálního
podniku KASEA CZ, s.r.o.
V roce 2011 jsme se stali partnery Kampaně Dejme dětem rodinu (www.dejmedetemrodinu.cz)
a v roce 2012 jsme se stali partnery Sociální inkluze Ostrava (www.ostrava.cz). Jsme členem
Asociace poskytovatelů sociálních služeb, SINEC - klastru sociálních inovací a podniků, Paktu
zaměstnanosti Moravskoslezského kraje, Sdružení azylových domů.

Nabízíme:
Pro spolupráci s organizací Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu bychom největší míru
realizace dobrovolníků spatřovali v aktivitě DOUČOVÁNÍ dětí v pěstounské péči v rámci střediska
Náhradní rodinné péče. Naše středisko aktuálně doprovází v pěstounství více než 150 rodin,
ve kterých se velmi často objevují specifické problémy se školou, školním prospěchem a obecně
probíraným učivem. V rámci námi poskytovaných aktivit na středisku nejsme schopni samostatně
pokrýt poptávku ze strany dětí, pěstounů a školy na poskytnutí či zprostředkování právě
doučování. Zpravidla se jedná o učivo na úrovni druhého stupně základní školy, mohou se objevit
i témata středoškolského vzdělání. Dobrovolníky z řad studentů středních škol na území města
Ostravy, popř. v okolních okresech, bychom uvítali právě pro doučování v rodinách, kdy na
zajištění procesu doučování by dobrovolník spolupracoval s klíčovou pracovnicí rodiny. Rádi
bychom, aby se doučování realizovalo od nového školního roku, tj. od září 2016.
Požadavky:


věk min. 16 let – dle aktuálně poptávaného učiva



ochota být parťákem při učení, umět motivovat



alespoň 1 týdně (dle individuální domluvy), vždy v odpoledních hodinách



dlouhodobost – 3 a více měsíců

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Schwarz, vedoucí střediska Náhradní rodinné péče
Náhradní rodinná péče
Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

email: hschwarz@css-ostrava.cz nebo nrp@css-ostrava.cz
tel.: 733 714 048
www.css-ostrava.cz

