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POMÁHEJTE
S ROUTOU

Odborné pracovnice jsou Vám k dispozici
úterý: od 9.00 hod do 18.00 hod
čtvrtek: od 9.00 hod do 19.00 hod

•
•
•
•
•

Aktivity dle vyhlášeného programu
provozování komunitního centra a zahrady
komunitní snídaně
komunitní setkání u kávy, sousedská setkání
odborné poradenství – právní, nanční a dluhové,
psychologické, pracovně-právní atd.
vzdělávací programy, svépomocné skupiny

ROUTA
POMÁHÁ

Prostory Komunitního centra a zahrady otevřeny
pondělí, úterý, čtvrtek od 9.00 hod. do 18.00 hod.
pátek od 9.00 hod. do 15.00 hod.

rodinné centrum

Komunitní projekt
Routy

PROJEKT KOMUNITNÍ CENTRUM
ROUTA

je tu pro Vás, když
• hledáte místo, kde je možné více
poznat lidi a život kolem sebe,
• si potřebujete pohovořit či se
poradit,
• jste se ocitli v náročném živoním
období (narození dítěte, školní
docházka, rozvod/rozchod,
ztráta zaměstnání, smrt blízkého,
osamělost, vážné onemocnění,
odchod dětí z domova …),
• byste chtěli pečovat v domácím
prostředí o svého blízkého nejen
v posledních dnech jeho života,
• dospíváte v náhradní rodinné
péči,
• se bojíte, že přijdete o bydlení,
• nevycházíte s rodinným rozpo
čtem,
• nemůžete najít práci,
• je pro vás těžké komunikovat s
úřady,
• dostali jste se do dluhů a nevíte
si rady s jejich splácením,
• máte pocit, že vaše dítě je
trochu jiné než ostatní děti,
nebo Vám to říkají druzí,
• potřebuje vaše dítě doučování,
• máte doma workoholika a chybí
vám kontakt s lidmi,
• necítíte se doma v bezpečí,
• potřebujete podpořit v začátku
nového života (po rozvodu, po
změně bydliště, po odchodu do
důchodu, po propuštění z
výkonu trestu, po léčbě …).

je nancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost. Chceme podpořit rozvoj
občanské společnosti v rámci komunitního života a zapojit jednotlivce, skupiny i jednotlivé odpovědné instituce do řešení sociálních
problémů.

Komunitní projekt
Routy
hledá spolupracovníky/dobrovolníky, kteří by byli ochotni

Občanům jsou k dispozici komunitní sociální pracovníci
zaměření na různé oblasti života jednotlivce, rodiny i našeho regionu.

• doučovat dítě,
• doprovodit seniora nebo člověka
s handicapem,
• pomoci s organizací komunitních akcí Routy,
• podpořit nančně konkrétní
rodinu - zaplacení školy v přírodě, kroužku, školních pomůcek,
• darovat zachovalé nepotřebné
věci pro pomoc druhým,
• poskytnout své odborné znalosti
k podpoře druhých,
• pomoci s údržbou komunitních
prostor Routy,
• pomoci s pravidelnou údržbou
komunitní zahrady a komunitního centra,
• zajistit provoz komunitní
zahrady,
• přicházet s novými nápady.

Nabízíme místo pro setkávání, rozvoj vzájemné podpory a
solidarity v prostorách Komunitního centra včetně příjemné zahrady, tematická setkání,odborné poradenství, vzdělávání, místo pro
hledání jednoduchých nápadů pro řešení složitých věcí.

Uvítáme spolupráci veřejných,
ziskových i neziskových institucí,
které mají zájem o budování a
rozvoj komunitního prostoru a
komunitní sociální práce.

Realizace projektu probíhá formou provázaných aktivit, jejich
účelem je de nování potřeb občanů a současně hledání dostupných zdrojův komunitě, které by tyto potřeby uspokojily.

Těšíme se na Vás a Vaše nápady
Tel:

732 727 161
739 033 163

