Rodina v centru odbornými sociálními službami
zlepšuje život dětí na Novoborsku.

KONTAKTY
Dětská skupina
a MC Koblížek

Rodina v centru je nestátní nezisková organizace
působící v Novém Boru od roku 2005.

Dále provozujeme:
Pěstounská péče pomáhá pěstounům vytvořit
pro děti bezpečný domov. Pěstouny respektujeme
a posilujeme kontakt dětí s biologickou rodinou.
Rodinná poradna pomáhá zlepšovat situaci
rodin, aby v nich nedocházelo k fyzickému,
psychickému a sociálnímu strádání dětí.
Dluhová poradna poskytuje odbornou pomoc
lidem, kteří se dostali do problémů s financemi
a jsou zadlužení.
NZDM Vafle pomáhá dětem a mladým
lidem od 6 do 26 let s řešením každodenních
problémů. Společně s klientem hledáme cestu
k porozumění společnosti a přípravě do života.
Inkluze ve vzdělávání poskytuje dětem
a žákům všestrannou podporu při řešení
školního neúspěchu a jeho předcházení.
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Nabízíme vzdělávání,
hlídání dětí a volnočasové aktivity
pro rodiče a děti, aby mohli smysluplně
naplňovat společné chvíle.

Dětská skupina Koblížek

Mateřské centrum Koblížek

Komu je služba určena?

Hlídání dětí od 1 – 5 let v kolektivu
maximálně 10 dětí.

Pravidelné týdenní aktivity pro rodiče
s dětmi
volná herna, cvičení, zpívání nebo
tvoření během dopoledne nebo odpoledne.

Rodičům na rodičovské nebo mateřské dovolené a prarodičům. Všem, kteří pečují o malé děti
a chtějí s nimi strávit příjemný čas v prostorách
uzpůsobených potřebám malých dětí.

Umožňuje rodičům malých dětí návrat do práce
a děti připravuje na vstup do školky.
O děti se starají 2 pečovatelky kvalifikované
dle zákona o dětské skupině.
Respektujeme individuální potřeby dětí
(přebalování, jídlo, odpočívání apod.).

Provozní doba dětské skupiny
Po – Pá

7.30 – 16.00

Cena
1900 Kč za kalendářní měsíc, včetně stravy.
900 Kč za max. 10 dní v měsíci, včetně stravy.

Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi
výroba adventních věnců, dýňování, výroba
lampionů a další tematicky laděné dílny.
Aktivity s hlídáním dětí
power jóga.
Besedy, semináře, workshopy
s hlídáním dětí
péče o dítě a výchova, zdravé vaření apod.
Celodenní kurzy
první pomoc, návrat do práce, diagnostika školní
zralosti, šikana apod.
Společenské akce
maškarní, Den rodiny, Zahradní slavnost,
Týden náhradního rodičovství, Svatý Martin.
Příměstské tábory
tematicky zaměřené tábory pro děti ve věku
od 4 let. Možnost proplacení u zaměstnavatele.
Zelený táta
Prodloužený víkend pro tatínky s dětmi, ubytování
bez programu.

Provozní doba
mateřského centra
Projekt Dětská skupina Koblížek
je financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operační programu Zaměstnanost
a ze státního rozpočtu České republiky.

Po – Pá

9.00 – 17.00

Co můžete očekávat?
Respekt
Pečujeme o děti s láskou a respektem,
aby se u nás cítily jako doma.
Otevřenost
Nasloucháme vám i vašim dětem.
Odbornost
Služby poskytují vyškolení profesionálové.
Sdílení
Podporujeme vzájemnou rodičovskou výpomoc
a sdílení zkušeností.

