Ahoj, možná si říkáš,
kdo jsme, tak ti o
sobě něco řekneme ☺.
Doprovázíme pěstounské rodiny,
což
znamená,
že
chceme
podporovat tvoji rodinu. Každá
rodina má svoji klíčovou pracovnici,
která bude pravidelně jezdit k vám
domů. Bude si povídat s rodiči, ale
hlavně s tebou. Bude se zajímat,
jak se máš, co tě baví, co tě nebaví,
co by sis přál, jaké máš kamarády,
co doma, co ve škole. A zase ty se
budeš moct zeptat na cokoliv, co tě
zajímá. Můžeš se jí svěřit, mluvit
o věcech, které tě trápí nebo
s kterými potřebuješ pomoc.
Tvoje klíčová pracovnice je taky
taková spojka mezi tvojí rodinou
a institucemi (př. úřady, sociální
pracovnice).
Nabízíme ti:

•

bezpečí

•

důvěru

•

přátelské prostředí

•

vždy tě vyslechneme

•

pomoc v obtížných situacích

•

otevřenost

Domeček – středisko pro volný
čas a integraci DM CČSH
Branka 588
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 322 545
http://www.domecek.org

Pracovnice:

Domeček
středisko pro volný
čas a integraci
DM CČSH

Podpora
pěstounských rodin
Monika Valihrachová
valihrachova@domecek.org

Petra Šimonová
simonova@domecek.org

Majda Šináklová
sinaklova@domecek.org

PODPORA
Vážíme si tvojí důvěry. Víme, že
vše chce čas. Záleží na tobě,
kolik nám toho o sobě řekneš.
Víme, že spoustu věcí zvládáš,
a i když to někdy není
jednoduché, nevzdáváš se a my tě
v tom chceme povzbuzovat.
Znáš svoje silné a slabé stránky?
Možná to nevíš, ale máš spoustu
silných stránek! A my tě chceme
povzbuzovat, abys je mohl/a
poznávat.

POMOC
Potřebuješ s něčím pomoct, na něco se
zeptat? Co se týká tvé rodiny nebo tebe
samé/ho? Neboj se říct to svému
klíčovému pracovníkovi, vyslechne tě
a pokusí se ti pomoct.

OSTATNÍ SLUŽBY
Letní tábory Domečku
Můžeš zažít příjemný čas s novými
kamarády na Domečku, přitom
vyrábět keramiku, hrát si, smát se.
Nebo vyrazit do přírody u Českého
Krumlova a zjistit, co vše se v tobě
skrývá a užít si to.

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Máš volný čas a nevíš, co s ním, nebo
by ses chtěl/a naučit něco nového,
nebo třeba potřebuješ pomoct se
školou, přijď. Rádi tě uvidíme ☺.
Klub Domeček (od 6 do 20 let),
Branka 588

Klub Archa (od 12 do 20 let),
Husova 548

