Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Co poskytujeme:
Př ı́klady podpory rodiná m s dě tmi:
 cı́lená podpora rodič ů př i pé či o dě ti
a rodinu – vedenı́ domá cnosti, hospodařenı́
 motivač nı́ rozhovory v rodiná ch
k prospě chu dě tı ́ a zabezpeč enı ́ rodiny,
podpora dě tem v zı́ská nı́ nový ch dovednostı́
 prá ce s rodinou na š kolnı ́ i předš kolnı́
př ı́prave ̌ dě tı́, podpora dobre ́ spoluprá ce
rodiny se š kolou, kontakty s uč iteli
 motivace a tré nink dospě lý ch č lenů rodiny za
ú č elem ú spě šný ch jedná nı ́ na ú řadech a
institucı́ch, jedná nı́ s lé kař i, apod.
 pomoc a podpora př i jedná nı ́ na např.
elektrá rná ch a jiný ch institucı́ch
 doprovody na ú řady a podpora př i
s vyř izová nı́m sociá lnı́ch dá vek, zamě stná nı́,
bydlenı́
Má me pově řenı́ pro vý kon
sociá lně prá vnı́ ochrany dě tı́.
Můžete nás navštívit na adresách:
Dvorská 13, Sternberk (po-pá 8-12, 13-16.30)
Masarykova 371, M. Beroun (po-pá 8-12, 13-16.30)
Nebo přijdeme za Vámi:
Mgr. Pavlı́na Krá č marová
733 56 46 99
Jaroslava Kaczorová , DiS.725 43 43 22
Bc. Sá rka Skoumalová , DiS,
605 72 78 02
kracmarova.eccehomo@seznam.cz
skoumalova.eccehomo@seznam.cz

kaczorovaj.eccehomo@seznam.cz

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Co poskytujeme:
Př ı́klady podpory dě tem, mlá dež i a mladý m
dospě lý m (10-26 let):
 zá kladnı́ sociá lnı́ poradenstvı́
 zajiš tě nı ́ podmı́nek
pro
společ ensky
přijatelné volnoč asové aktivity
 pracovně vý chovná č innost
 ná cvik
a
upevň ová nı ́ motorický ch,
psychický ch a sociá lnı́ch schopnostı́
a dovednostı́
 pomoc př i zajiš tě nı́ podmı́nek pro př imě řené
vzdě lá vá nı́
 workshopy, besedy
 č innosti vedoucı ́ k rozvoji nebo udrž enı́
schopnostı ́ a dovednostı ́ podporujı́cı́ch
sociá lnı́ zač leně nı́, individuá lnı́ konzultace
 pomoc př i vyř izová nı́ bě žný ch zá lež itostı́
 pomoc
a
podpora
př i
aktivitá ch
podporujı́cı́ch sociá lnı́ integraci

Můžete nás navštívit na adrese:
Karla IV, Moravský Beroun (po-pá 10-18,30
-pá tek pouze pro objednané )
Nebo my přijdeme za Vámi:
Mgr. Barbora Hamanová , DiS.
Lada Ně mcová Rejmanová

732 13 49 92
732 13 49 92

hamanova.eccehomo@seznam.cz
nemcova.eccehomo@seznam.cz

Projekt „Být spolu“
Co poskytujeme:
Př ı́klady podpory zdravotně handicapovaný m:

sportovnı́ akce (letnı́, zimnı́ hry)
 kulturnı́ akce (koncerty, vý stavy)
 pobytové akce (s vý lety)
 poradenstvı́
 teré nnı́ prá ce s handicapovaný mi dě tmi
Můžete nás kontaktovat:
PaedDr. Eva Krá č marová
eccehomost@seznam.cz

737 420 371

Projekt „Naučné stezky“
Co poskytujeme:
 správu a údržbu
o nauč ná stezka „Prabá ba“
o nauč ná stezka „Zelená “
Můžete nás kontaktovat:
PaedDr. Eva Krá č marová
eccehomost@seznam.cz

737 420 371

Mě sto Moravský Beroun
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