
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Rodinné
centrum Mikeš

Popis poskytované služby: Rodinné centrum Mikeš nabízí rodinám s dětmi
z Proseče a okolí prostor a program k aktivnímu trávení času. Našim
uživatelům nabízíme pestrý pravidelný dopolední program, kde se střídá volná
hra s výtvarnými, hudebními a pohybovými prvky. Pro veřejnost několikrát do
roka pořádáme besedy, přednášky, výtvarné a tvořivé dílny.
Pro koho je služba určena:  Rodiny s dětmi do 5 let (s dětmi, které nejsou
ještě předškoláky)
V čem je služba originální: Službu poskytujeme v budově sídlící v těsné
blízkosti centra města Proseč. Program zajišťuje vedoucí rodinného centra,
sociální pedagog. Nabízíme příjemnou atmosféru. Disponujeme hernou
vybavenou hračkami, hudebními nástroji pro nejmenší, materiálem pro
výtvarné a tvořivé činnosti. Kromě volné herny a řízeného programu je možné
využít prostor pro setkání a sdílení rodičů. V letních měsících využíváme
zahradu, která patří k budově, ve které centrum sídlí. V blízkosti centra je
městské dětské hřiště.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Farská 1, 539 44 Proseč Po, Út, St, Pá, So, Ne  - Zavřeno
Čt - 08.30 - 12:30 hod. + odpolední plánované programy

Oblasti pomoci a aktivity:  
Výchova - předškolní příprava 
Vzdělávání - nabídka vzdělávacích seminářů , pomoc s přípravou na nástup
do školy 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Romana Titová
Kontaktní email: rcmikes (zavináč) email.cz
Kontaktní telefon: 731 598 803
Service Web https://www.facebook.com/Rodinn%C3%A9-centrum-
Mike%C5%A1-Prose%C4%8D-115178816516595
Organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

https://rcmikes.webnode.cz/
https://www.facebook.com/Rodinn%C3%A9-centrum-Mike%C5%A1-Prose%C4%8D-115178816516595
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/30
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