
PROVOZNÍ DOBA

Ambulantní služba  Pondělí   9:00–13:00 h

 Úterý  13:00–17:00 h

 Středa  09:00–13:00 h

 Čtvrtek  14:00–17:00 h

 Pátek  09:00–13:00 h

Terénní služba Pondělí  13:00–17:00 h

 Úterý  09:00–13:00 h

 Středa  13:00–17:00 h

 Čtvrtek  09:00–13:00 h

Temperi, o. p. s. 
– Centrum pomoci pro rodiny s dětmi              
Vitorazská 77, 
378 10  České Velenice

Telefon:  704 000 719; 704 000 729
E-mail: centrumpomocicv@tempericb.cz
 jaroslava.bickova@tempericb.cz
www:  www.tempericb.cz
FB:            TEMPERI

Temperi Centrum pomoci 
pro rodiny s dětmi se nachází:
v přízemí budovy Kulturního domu Beseda, 
Vitorazská 77, České Velenice 378 10
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Pomoc rodinám  
v nepříznivé sociální situaci
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

RODIČOVSKÝ KLUB

Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi podporují v Českých Vele-
nicích rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci.

 Poskytujeme

� pomoc a podporu při nácviku sociálních dovedností rodičů  
 (např. při rozvoji rodičovských a pečovatelských kompetencí)

� podporu při plánování a rozvoji osobního života

� pomoc při naplňování vzdělávacích potřeb dítěte (motivace  
 k plnění školních povinností,  podpora při školní přípravě dítěte)

� nácvik a posilování schopností a dovedností dítěte 

� pomoc při hospodaření s financemi, podpora a nácvik vedení 
 domácnosti

� podporu při jednání na úřadech, školách a školských zařízeních,  
 která má podobu doprovázení či zprostředkování kontaktů 

� podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

� pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc  
 a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování  
 osob

Služba je určena 

� rodinám, jejichž dlouhodobě nepříznivá sociální situace negativně 
 ovlivňuje vývoj dítěte 

� rodinám s dětmi, které jsou sociálně vyloučeny nebo jsou sociál- 
 ním vyloučením ohroženy

� rodinám s nevhodnými (nefunkčními) osobními návyky jednot- 
 livých členů 

� rodinám dlouhodobě zatíženým nedostatečným příjmem nebo 
 nevhodným hospodařením 

� rodinám v zátěžové situaci, kterou nejsou schopny samy překonat 

� dětem a mládeži s problémy v domácím nebo školním prostředí

Pomoc rodinám s dětmi je poskytována zcela zdarma a to  
terénní  i ambulantní formou.
Pomoc nemůžeme poskytovat rodinám, které nedodržují 
dojednaná pravidla.

Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi se nachází  
v přízemí budovy Kulturního domu Beseda. 
Vstup naleznete z hlavní ulice Vitorazská. 

Těšíme se na setkání s Vámi.


