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JAKOU POMOC U NÁS MŮŽETE NALÉZT:
Centrum pomoci pro rodiny s dětmi
Rodinný život občas přináší těžké situace, kdy mnozí ocení pomocnou ruku, nebo průvodce
tímto obdobím. Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi pomáhá tam, kde:
– má rodina existenční problémy nebo potíže s hledáním zaměstnání či bydlení,
– rodiče nezvládají zabezpečit chod domácnosti,
– postižení dítěte zkomplikuje rodinnou situaci,
– se rodiče rozcházejí a nedokážou se domluvit, jak dál s výchovou dětí,
– jeden z rodičů ztratil kontakt se svými dětmi a chce ho znovu navázat.
Co o nás říkají:
Na našich klientech nám skutečně záleží a jejich osudy nám nejsou lhostejné… Občas
slyšíme jako odměnu slovo „díky centru“…
… mám vyřízené sociální dávky. (Lucie, 29 let, 3 děti)
… jsem se po 10 letech vrátila zpátky do školy. (Denisa, 28 let, 4 děti)
… se mohu vídat se svojí dcerou. (Jaroslav, 48 let 1 dítě)
… se při předávání dětí už s bývalým manželem nehádáme. (Zdena, 36 let, 2 děti)
V roce 2018 jsme pomohli 102 rodinám s dětmi.
Celkový počet přímé práce byl 3 638 hodin. Najdete nás
v Českých Budějovicích v ul. Jar. Haška 1 a v Českých Velenicích v ul. Vitorazská 77.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA
Usilujeme o to,
– abys uměl vycházet se svými kamarády a uměl komunikovat s dospělými lidmi,
– abys přistupoval k životu aktivně a zodpovědně,
– abys dokázal řešit běžné problémy samostatně,
– abys věděl, kde hledat pomoc a podporu, když se dostaneš do potíží,
		 ze kterých se nevidíš.

Co o nás říkají:
Díky klubu jsem si našla nové kamarády. (Helenka, 12 let)
Tety v klubu mi pomáhají lépe zvládat školu. (Adri, 9 let)
Vždy, když mě něco trápí, mohu přijít do klubu. (Bára, 14 let)
V roce 2018 do klubu docházelo 71 dětí a mladistvých.
Celkový počet přímé práce s dětmi a mladistvými byl 1 215 hodin.
Nízkoprahový klub se nachází v Českých Velenicích v ul. Vitorazská 77.

Program podpory pěstounských rodin
Každá pěstounská rodina má k dispozici svoji klíčovou sociální pracovníci – průvodkyni, se
kterou se setkává minimálně jednou za dva měsíce. Pracovnice hovoří s pěstouny i s dítětem, pomáhá zvládnout těžkosti, které dítěti zkomplikovaly život a kvůli kterým nemůže
vyrůstat se svými rodiči.
Co o nás říkají:
Moc mi pomohlo, že jsem Vás měla při sobě, když jsem měla dítěti říci, že mu zemřela
maminka. (Jana, 1 dítě)
Jsem ráda, že jste nám pomohla najít odvahu a sílu setkat se po 8 letech s rodiči dětí,
které máme v péči. (Marie, 2 děti)
Vážím si toho, že jste se mnou byla, když se kluci vraceli zpět k mámě, necítila jsem se
najednou tak divně sama. (Lenka, 2 děti)
V roce 2018 jsme poskytovali služby 36 pěstounským rodinám.
Najdete nás v Českých Budějovicích v ul. Jar. Haška 1.

Dobrovolnictví Temperi
Naši dobrovolníci nabízejí svůj čas a úsměv dětem, které to mají v životě o něco těžší než
jejich vrstevníci. Dobrovolníci jsou pro děti vzorem, parťákem, někdy i vrbou. Každá dvojice dítě – dobrovolník spolu tráví nějaký čas - buď v programu Pět P, nebo při doučování.
A naši dobrovolníci mají ještě sílu dělat pro děti pravidelné společné akce plné zážitků či
vypomoci kdekoliv jinde, kde je potřeba.
Co o nás říkají:
Dobrovolnictví mi našlo kamarádku na cely život. (Veronika, 22 let)
Holky k sobě zapadly jako 2 kousky puzzle - když to dáte dohromady, není co řešit.
(maminka Haničky)
Najít dobrovolníka je jako hledat čtyřlístek, ale když už se najde, začíná opravdové štěstí.
(maminka Tobíka, 35 let)
Není hezčí pohled, než na Zuzky rozzářené oči, když se má setkat a zažít něco společného
s dobrovolnicí Kájou. (maminka Zuzky, 38 let)
V roce 2018 k nám docházelo 65 dobrovolníků, kteří odpracovali
2 417 dobrovolnických hodin. Najdete nás v Českých Budějovicích v ul. Jar. Haška 1.

