
Sociáln ě – právní
poradna

Poslání sociáln ě právní poradny R-Mosty

Posláním  R-Mosty  z.s.  je  profesionální  pomoc  osobám
ohroženým  sociálním  vyloučením  v  České  republice  včetně
poskytování konzultačních a poradenských služeb, vzdělávání
dětí,  dospělých  i  učitelů.  V  roce  1992  byla  organizace
založena  jako  Nadace  Mosty,  od  roku  1996  nese  název
Občanské  sdružení  R-Mosty,  od  roku  2014  pak  Zapsaná
společnost R-Mosty. Činnost vyvíjí od založení v roce 1992.

Posláním  odborné  sociálního  poradenství  je  bezplatně,
nestranně  a  důvěrně  poskytnout  rady,  informace  a  pomoc
osobám  v nepříznivé  sociální  situaci,  převážně  osobám
ohroženým sociálním vyloučením.
Poradenství můžeme v našem případě definovat jako proces,
v rámci  kterého  je  poskytována  vysoce  odborná  sociální
služba,  kdy  poradce  využívá  odborné  instrukce,  informace,
poučení, návody atd. a předkládá je klientovi tak, aby návrhy
různých  opatření  formulovaných  poradcem  vedly  k  řešení
problému klienta. 



Poradce  pracuje  s metodami  poradenství  tak,  aby  pomohl
klientovi vyrovnávat se s problémy, pomohl mu při  hledání a
rozhodování  nalézt  optimální  řešení,  a  to  nezávisle  a  bez
předsudků. Poradce podporuje klienta, aby se sám nezávisle a
svobodně  rozhodl a nalezl optimální řešení svého problému.
Nelze  klientovi  vnucovat  správná  či  nesprávná  řešení  a
pracovník  poradny nesmí  přebírat  odpovědnost  za klientova
rozhodnutí,  naopak  pracovník  poradny  vede  klienty
k samostatnosti.  Pracovník  přistupuje  ke  každému klientovi
jako k individualitě.

Poradenství  vychází  z  komplexního  pojetí  jedince,  jeho
individuality  a  identity  a  vzájemných  interakcí  jeho
osobnostních, profesních a kulturních charakteristik.

Cílovou  skupinou  jsou  osoby,  rodiny,  skupiny  i  komunity
žijícím na území ČR, které se ocitly v nepříznivé životní situaci,
a to převážně osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
rodiny  s dětmi,  osoby  v krizi  a  děti  a  mládež  ohrožené
společensky  nežádoucími  vlivy.  Poradenství  je  poskytováno
bez omezení věku, etnické příslušnosti a pohlaví.
Vzhledem  k místu  (přízemí  budovy,  vchod  přímo  z  ulice)
poskytování  služby  mohou  naši  službu  využívat  i  osoby
imobilní. 

Cílem služby  je pomáhat osobám, které se ocitli v nepříznivé
životní  situaci  a  tím  dosáhnout  jejich  opětovné  způsobilosti
k sociálnímu  jednání  a  upevnění  sociálních  kompetencí.
Poradenství směřuje ke zlepšení kvality života klientů sociálně
právní poradny.


