ENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI
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MILÍ PŘÍZNIVCI CENTRA
PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI!
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu a
přízeň ve stávající situaci plné omezení
směřujících k zachování zdraví celé naší
společnosti. Z důvodu nařízení vlády ohledně
viru COVID-19 jsme museli
zrušit mnoho z našich kurzů, setkání a aktivit.
Nezahálíme však! Připravujeme
aktivity a programy na květen, ale zda
proběhnou, nezáleží na nás. Co ale záleží na
nás, a můžeme pro Vás udělat, je spuštění
autorského čtení příběhů na
téma partnerských vztahů od pana Rostislava
Macoška, vedoucího Střediska VÝZVA.
Příběhy jsme připravili ve verzích k poslechu,
čtení a videa. Najdete je na našich webových
stránkách a sociálních sítích.

Věříme, že Vám přinesou něco nového,
obohacujícího nebo novou myšlenku k
zamyšlení v této nelehké době.

WWW.prorodiny.cz

PŘEHLED FUNGOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB A
AKTIVIT
Středisko RODINA - podpora manželství, mezilidských vztahů a poradenství:

ORADNA PRO
VZTAHY A RODINU
- můžete využít poradenství
prostřednictvím telefonní a
elektronické komunikace.

OPROVÁZENÍ
PĚSTOUNSKÝCH RODIN
- probíhá na základě domluvy s klíčovými
pracovníky

Středisko VÝZVA - služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny:

ASA

RÁNA

obracejte se na své klíčové
pracovníky.

ochrany našich uživatelů dále platí,
že činnost sociálně aktivizační služby
je dočasně pozastavena.

ESPIT

ODINNÝ PRŮVODCE

774 244 259, respit@prorodiny.cz

774 244 256, pruvodce@prorodiny.cz

- poskytuje osobní asistenci dle
aktuálních potřeb uživatelů,

- poskytuje odlehčovací službu dle
možných kapacit a akutních potřeb
uživatelů

- na základě usnesení vlády a v rámci

- nabízíme poradenství
prostřednictvím telefonní
a elektronické komunikace,

Děkujeme Vám za to, že
nás podporujete formou

zasíláním ušitých roušek
pro naše pracovníky, kteří
přes nelehkou situaci
poskytují pomoc
potřebným. Děkujeme
za Vaši přízeň formou
finančních darů, které

pravidelně zasíláte a
prosím vytrvejte v tom.
Musíme vynakládat nemalé
finanční prostředky
za dezinfekční gely,
jednorázové rukavice
pro osobní asistenty,
kteří stále v rodinách dětí
a mladých lidí s postižením
asistují.
Těšíme se, snad již brzy,
na setkání s Vámi
na našich akcích!

