PRINCIPY NAŠÍ ČINNOSTI
1. Základním principem naší práce a našeho působení je svobodné rozhodnutí klienta a zákonného
zástupce (v případě nezletilosti klienta) a ochota ke vzájemné spolupráci.
2. Náš přístup ke klientům je profesionální a odborný. Práce je jasně zacílená a systematická, zaměřená
především na jednotlivce s respektem k jeho prožitkům a potřebám.
3. Stojíme o komunikaci a spolupráci se všemi, kteří se přímo i nepřímo podílejí na výchově dětí a mladých
lidí z náhradní péče. Naším společným cílem je zvýšit jejich šance na úspěšný, samostatný
a spokojený život.
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KDO JSME?
Centrum Janus pomáhá připravovat děti a
mladé lidi z náhradní péče v Jihomoravském
kraji na postupné osamostatnění a posléze
vedení nezávislého plnohodnotného života.
Orientuje se především na potřeby této
cílové skupiny.

KOMU POMÁHÁME?
• děti (do15 let) vyrůstající v náhradní péči (ústavní péče a náhradní
rodinná péče)
• dospívající (16–18 let) vyrůstající v náhradní péči
• mladí dospělí (19–26 let) těsně před opuštěním náhradní péče
• mladí dospělí (19–26 let), kteří již opustili náhradní péči a hrozí jim
sociální vyloučení nebo se v nepříznivé sociální situaci již ocitají

METODY PRÁCE
• Individuální setkávání – formou poradenství, terapie a odborného sociálního poradenství. Podstatou je
vytvoření a pěstování dobrého mezilidského vztahu mezi klientem a pracovníkem centra, rozvoj
důvěry a spolupráce.
• Práce se skupinou klientů a komunitní setkávání – společně trávený čas přispívá k získávání komunikačních
schopností a dovedností, osobnostnímu růstu klienta, sociální interakci, získávání informací a k vzájemnému
učení. Dává prostor pro zkoušení nových možností a forem chování. Klient může zažít pocit sounáležitosti
a spoluodpovědnosti.
• Nabídka speciálních programů – jde o vícedenní zážitkové a sebezkušenostní programy zaměřené na aktuální
životní témata, např. Moje sebedůvěra a sebeúcta; Práce se ztrátou a zármutkem; Výchova k rodičovství a
zdravému sexuálnímu životu. Dále jsou to programy z oblasti zážitkové pedagogiky a workshopy s tématy
zaměstnání, bydlení, správa financí aj.
• Informační a poradenský servis sociálního charakteru – v případě potřeby jde o pomoc především
mladým lidem při řešení nepříznivé sociální situace, která jim bezprostředně hrozí nebo v níž se již ocitají.
Smyslem spolupráce je motivace a vedení mladých lidí k převzetí zodpovědnosti za jejich život a k nezávislosti
na sociálních službách.

CO DĚLÁME?
Centrum Janus se orientuje na podporu, pomoc a péči
zaměřenou na posílení psycho-sociálních schopností a
praktických dovedností u dětí a mladých lidí. Jeho cílem
je připravit je na postupné osamostatnění, začlenění
se do společnosti a únosnější přechod do vlastního
dospělého života.
Externě spolupracujeme s odborníky z různých oblastí
dle individuální potřeby klientů a s kolegy z dalších institucí
a sdružení. Pomáhají nám také dobrovolníci – studenti,
bývalí klienti a přátelé.

