
PROVOZNÍ DOBA

Ambulantní služba 

                                              Úterý            12:00–17:00 h

Terénní služba

Každý všední den na celém území Třeboňska po telefonické domluvě

Pomoc rodinám s dětmi je poskytována zcela zdarma.
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Temperi, o. p. s. 
Centrum pomoci pro rodiny s dětmi             

Vitorazská 77 
378 10  České Velenice

�  boční vchod do budovy Kulturního domu Beseda – z ulice Říční
�  veškeré prostory jsou bezbariérové

Telefon:  +420 704 000 719
 +420 704 000 729
E-mail: temperi@tempericb.cz
www:  www.tempericb.cz
FB:             TEMPERI



Pomoc rodinám v pravý čas
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Posláním sociálně aktivizačních služeb je pomoci rodinám s dětmi, které 
se nacházejí v obtížné životní situaci. Pomoc je zaměřená na porozumění 
potřebám dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítě-
tem a minimalizaci negativních dopadů na dítě související s konflikty  
v rodinném či širším sociálním prostředí.

Uživatelům je nabídnut bezpečný prostor a podpora při řešení ob-
tížných situací formou poskytování potřebných informací a vhodných 
aktivizačních činností.
Předností služby je možnost jejího poskytování v přirozeném prostředí 
rodiny.

� Trápí vás starosti s dětmi?

� Potřebujete poradit ve věci bydlení či práce?

� Nevíte si rady ohledně hospodaření s penězi?

� Chcete pomoci s jednáním na úřadech nebo ve školách?

� Nevíte, jak vyplnit formuláře či sepsat žádosti?

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  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  
 sociálním vyloučením ohroženy

� rodinám s nevhodnými (nefunkčními) osobními návyky  
 jednotlivých 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 nemůžeme poskytovat rodinám, které nedodržují dojednaná 
pravidla.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. 

Těšíme se na setkání s vámi.


