KOSTKA KRÁSNÁ
LÍPA

příspěvková organizace

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V
REGIONU
Nízkoprahový klub pro děti a mládež – prevence soc. patologických
jevů, individuální a skupinové poradenství, příprava do školy, volný čas…

Služby pro rodiny s dětmi a terénní práce – rodiny v krizi, péče o dítě,
školní docházka, příprava do školy, bydlení, zaměstnanost, dluhy a exekuce,
oddlužení…
Odborné sociální poradenství – finanční situace, dluhy (už od 1
nezaplacené splátky), insolvence, rodinné právo, občanský zákoník, pracovní
právo, trestní zákoník, hledání zaměstnání…
Osobní asistence - domácí péče o seniory či osoby se sníženou
soběstačností, doprovody…

DALŠÍ PROGRAMY
Klub Včelka – předškolní program pro děti od 3 let a jejich rodiče

Retrostipendia Albatros – stipendia pro studenty, jejichž aspoň jeden
rodič má pouze základní vzdělání ve výši až 12.000 Kč/rok
Lila rosa – dětský taneční soubor

Klub pro ženy – ruční práce, setkání, poradenství

Komunitní práce – podpora kompetencí a aktivit v obci, akce pro
veřejnost, akce pro seniory, domovnictví apod.

 Pomoc – potravinová pomoc, materiální pomoc, Krabice od bot – vánoční
dárky dětem

Prádelna Kolíček – praní a žehlení prádla, úklidové práce

KLUB VČELKA - PROVOZ
V komunitním centru Kostka Krásná Lípa
Kapacita 12 dětí

Provozní doba – od 8 do 13 hod.

S rodičem vždy uzavřena písemná smlouva
Zpracovány standardy práce

Vedoucí klubu, pedagog, romský asistent,
dobrovolník
Spolupracujeme se ZŠ a MŠ, s odborníky
Poplatek 100Kč/měsíc

Pravidla dle požadavku MŠMT

KLUB VČELKA - DĚTI
Cílem je podpořit připravenost dětí ve věku
od 3 let na nástup do hlavního vzdělávacího
proudu
Cílová skupina - děti ze sociálně slabého,
sociokulturně odlišného, znevýhodňujícího či
nepodnětného prostředí

Podporujeme přirozený vývoj dítěte,
rozvoje jazykových a kognitivních dovedností
Vstupní a výstupní šetření

až 30 dětí za rok – 8 přestupů do MŠ

KLUB VČELKA - RODIČE
Depistáž – kontaktování v terénu, kontaktování migrujících rodin

Posilování kompetencí rodičů, jejich motivace a porozumění – přestup
dítěte do MŠ či ZŠ, komunikace rodič-škola, vybavení, pomůcky, péče o dítě,
stravování, zdraví, individuální potřeby dítěte, kontakt na odborníky
Informace – 10 preventivních témat (balíčky – péče o dítě, nástup do školy,
paraziti apod.), termíny zápisů, hygienická opatření školy, platby za obědy
Vzdělávání – pro rodiče i veřejnost

Individuální podpora při řešení situací - spolupráce se sociálními službami,
odborníky z regionu

KLUB VČELKA
Děkuji za pozornost.

Hana Volfová, volfova@komunitnicentrum.com
Dagmar Hadravová, hadravova@komunitnicentrum.com
Renata Svobodová
Lucie Stankovičová

www.komunitnicentrum.com

