
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Rodinné
centrum DaR Luže

Popis poskytované služby: V tomto projektu se snažíme o podporu a
pomoc romské komunitě s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a
odstraňovat jeho důsledky. O jeho úspěšnosti svědčí vysoká účast a zájem o
přednášky a kurzy, například: Rodina a komunita, vztahy mezi generacemi a
lidmi v okolí, Moje životní dráha, co umím a co mohu dokázat, Jak najít práci,
napsat životopis a uspět u přijímacího pohovoru, Co je důležité pro dosažení
úspěchu ve škole a další z oblasti zdravovědy či práva. Dále v RC DaR probíhá
praktický kurz šití, který musel být pro velký zájem rozšířen. Pod vedením
lektorek se zde schází více než 10 žen a mnoho dětí. Komunitní pracovník
Oblastní charity Ivan Červeňák nabízí romským dětem smysluplné trávení
volného času a spolu s Veronikou Sýsovou dohlíží na školní docházku, pomáhá
dětem s domácími úkoly a zprostředkovává komunikaci mezi školou a rodiči.
Aktivita je podpořena z dotačního programu Úřadu vlády ČR Pomoc romským
rodinám. Činnost podporuje MPSV ČR, Oblastní charita Pardubice, Město Luže
a Pardubický kraj.
Pro koho je služba určena:  maminky s dětmi
V čem je služba originální: rodinné centrum
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Družstevní 366, Luže 538 54 Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Oblasti pomoci a aktivity:  
Volný čas  - pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit , pomoc s
dodržováním docházky a pravidel , pomoc při zajištění smysluplného trávení
volného času , nabídka zájmových kroužků 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Mgr. Dominika Košnarová, DiS.
Kontaktní email: rodinnecentrum.dar (zavináč) gmail.com
Kontaktní telefon: 603 880 938
Service Web https://rodinnecentrumdar.cz/
Organizace: Oblastní charita Pardubice

https://rodinnecentrumdar.cz/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/42
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