Centrum pro rodinu
Lidická 174, Broumov – Velká Ves
Poskytujeme:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Klub pro rodiče s dětmi do 4 let
Odborné sociální poradenství

V Centru mohou děti, mládež i dospělí trávit svůj volný čas, mohou se
zde připravovat do školy, účastnit se připraveného programu a najít
pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací. Služba usiluje
o sociální začleňování a podporu klientů orientovat se ve společnosti
a společně s nimi hledat možnosti jejich uplatnění.
Služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ!
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Nabízíme 2 kluby pro děti, mládež a dospělé
Můžeš tu trávit svůj volný čas
Zahrát si hry, něco si vyrobit
Účastnit se připraveného programu
Napsat si úkoly a dozvědět se nové informace
Vyrazit společně na výlet
Když budeš mít problém, tak ti s ním pomůžeme
Mohou sem přijít také rodiče, kteří zde naleznou podporu, nejen
v tíživé životní situaci
Jsme tu pro Vás: Po-Pá 12:00 – 17:00
Klub pro rodiče s dětmi do 4 let
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Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vyrábění, říkadla, písničky a cvičení
Cílem je rozvíjet u dětí psychomotoriku a navyknout je
v kolektivu
Rodiče přijdou do kolektivu dalších rodičů, kde si mohou vyměnit
zkušenosti, popovídat si o svých starostech a podobně
Na děti čekají hračky a pro rodiče bude připravena kávička
Jsme tu pro Vás: Út – Čt 9:00 – 12:00
Odborné sociální poradenství

Oblasti: bydlení, diskriminace, vzdělávání, zaměstnávání,
závislosti
Problematika zadlužení a zadlužování
Řešení sporů mezi rodiči a dětmi, pomoc zvládat rodinné a
partnerské vztahy, jak zvládat nezaměstnanost
Jsme tu pro Vás: Po a St 11:00 – 15:00
Kontaktní adresa:

Centrum pro rodinu
Lidická 174
Broumov – Velká Ves
550 01
Kontaktní osoba:

Vedoucí Centra pro rodinu
Kateřina Kroupová
e-mail: katerinakroupova@romodrom.cz
tel.: 775 905 473
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