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 RODINÁM S DĚTMI 
POMÁHÁME PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO SLUŽEB

Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 

Každá rodina se občas nachází v obtížné situaci, kdy potřebuje podat pomocnou ruku tak, aby mohla 
těžké období překonat. V Centru pomoci pro rodiny s dětmi pomáháme tam, kde :  

– má rodina existenční problémy nebo potíže s hledáním zaměstnání či bydlení, 
– rodiče nezvládají zabezpečit chod domácnosti či výchovu dítěte,
– zdravotní stav dítěte zkomplikuje rodinnou situaci,
– rodiče neumějí adekvátně reagovat na potřeby dětí,
– rodiče potřebují odborné informace např. v oblasti práv a povinností dítěte.

Co o nás říkají: 
Na našich klientech nám skutečně záleží a občas slyšíme jako odměnu slovo „díky centru“...

.....se mohou děti připojovat na distanční výuku.“ (Petra)

.... jsem se svými dětmi získala nové ubytování.“ (Martina)

... bude Nellinka nastupovat do školky a já se tak můžu vrátit zpátky do práce.“(anonym)

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, aby děti uměly bezproblémově vycházet se svými kamarády a komunikovat 
s dospělými. Podporujeme je v aktivním a zodpovědném přístupu k životu a učíme je samostatnos-
ti a odpovědnosti. A v neposlední řadě - jsme jim pomocí a oporou v obtížných situacích. 

Co o nás říkají: 
„Bez pracovníků z klubu bych nyní nezvládala distanční výuku.“ (Simča, 11 let)
„Jsem rád, že nyní mohu chodit alespoň do klubu, doma bych se unudil.“ (Roman, 12 let)
„Kdyby mi teta nevysvětlila učivo z matematiky, tak bych propadala.“ (Monča, 17 let)

Najdete nás v Českých Velenicích v ul. Vitorazská 77.
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Program podpory pěstounských rodin

Naše sociální pracovnice jsou „průvodkyněmi“ mnoha pěstounským rodinám. Při pravidelných 
návštěvách (minimálně jednou za dva měsíce) s dětmi i pěstouny hovoří nejen o těžkostech, kvůli 
kterým děti nemohou vyrůstat se svými rodiči, ale i o běžných problémech denního života. 

Co o nás říkají: 
„Moc mi pomohlo, že jsem Vás měla při sobě, když jsem měla dítěti říci, že mu zemřela maminka.“ (Jana)
„Jsem ráda, že jste nám pomohla najít odvahu a sílu setkat se po 8 letech s rodiči dětí, které máme v péči.“ (Marie) 
„Vážím si toho, že jste se mnou byla, když se kluci vraceli zpět k mámě, necítila jsem se najednou tak divně 
sama.“ (Lenka)

Najdete nás v Českých Budějovicích v ul. Jar. Haška 1.

Program doprovázení rodin po rozchodu rodičů

Reagujeme na širokou škálu problémů, které se v rozvodové etapě vyskytují (nabízíme podporované 
setkávání dítěte s druhým rodičem, asistované předávání dítěte druhému rodiči, mediaci a psycho-
logické služby). Pomáháme i při obnovení kontaktu s dítětem. Naši klienti o nás říkají: 

Co o nás říkají: 
 „Díky Temperi se mohu vídat se svou dcerou.“ (Jaroslav)
„V Temperi nám pomohli se domluvit.“ (Jana a Libor)
„Konečně se při předávání dětí s bývalým manželem nehádáme.“ (Andrea) 

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 děti ostatní. 
Jsou pro děti vzorem, parťákem, někdy i vrbou. Každá dvojice „dítě – dobrovolník“ spolu tráví čas buď 
v programu Pět P, nebo při Doučování. Pořádáme pravidelné společné akce plné zážitků.

Co o nás říkají: 
„Dobrovolnictví mi našlo kamarádku na celý život.“  (Veronika)
„Dobrovolnictví je jako žvejka ve vlasech. Chytne tě a nepustí.“ (Simča)
 „Najít dobrovolníka je jako hledat čtyřlístek - když už se najde, začíná opravdové štěstí.“ (Tobík)

Najdete nás v Českých Budějovicích v objektu U Zelené ratolesti, na Husově třídě 1847/5.

V ROCE 2020 JSME V RÁMCI CENTRA PRO RODINY S DĚTMI POMOHLI 68 RODINÁM S DĚTMI, PEČOVALI  
O 48 PĚSTOUNSKÝCH RODINY, PŘI ROZCHODOVÉ SITUACI POSKYTLI SLUŽBY 27 RODINÁM. DO BRÁNY 
DOCHÁZELO 80 DĚTÍ A MLADISTVÝCH A DALŠÍ DOBRÉ SKUTKY UDĚLALO NAŠICH 74 DOBROVOLNÍKŮ.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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