a
MŠ
Kopretina

V

ov

a

kostel
ři ž

ík

asa

DĚTSKÁ SKUPINA
MATEŘSKÉ
CENTRUM
KOBLÍŽEK
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Odbornými sociálními
službami zlepšujeme život
dětí na Novoborsku.
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Občanská poradna poskytuje bezplatnou odbornou pomoc osobám starším
sedmi let. Řešíme vztahové, výchovné,
vzdělávací, zdravotní a finanční problémy,
pomáháme s bydlením a uplatněním na
trhu práce.

Mgr. Petra Vlčková
ředitelka
724 326 889
vlckova@rodinavcentru.cz
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SAS Štafeta pomáhá rodinám s dětmi
v těžké životní situaci. V prostředí jejich
domácnosti rodičům předáváme praktické
dovednosti, jak vytvořit vhodné podmínky
pro výchovu svých dětí.

Michaela Slavíková
pečovatelka o děti
608 001 878
dskoblizek@rodinavcentru.cz
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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.

Bc. Kateřina Filingerová
vedoucí
776 783 333
dskoblizek@rodinavcentru.cz
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Inkluze ve vzdělávání poskytuje dětem
a žákům všestrannou podporu při řešení
školního neúspěchu a jeho předcházení.

Rodina v centru, z.ú.
Křižíkova 980
473 01 Nový Bor
IČ: 27004295
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Rodinná poradna pomáhá zlepšovat
situaci rodin, aby v nich nedocházelo
k fyzickému, psychickému a sociálnímu
strádání dětí.

Kontakty:

w

Pěstounská péče pomáhá pěstounům
vytvořit pro děti bezpečný domov.
Pěstouny respektujeme a posilujeme
kontakt dětí s jejich biologickou rodinou.

rodinavcentru

Nabízíme vzdělávání, hlídání dětí a volno
časové aktivity pro rodiče a děti, aby mohli
smysluplně naplňovat společné chvíle.
Pomáháme rodičům s návratem do práce.

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.

• všem, kteří pečují o malé děti a chtějí
s nimi strávit příjemný čas v prostorách
uzpůsobených potřebám malých dětí;

Umožňujeme rodičům malých dětí návrat do
práce a děti připravuje na vstup do školky.
O děti se starají dvě 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

Kde nás najdete?
Kalinova 572, 473 01 Nový Bor

Cena:
2400 Kč za kalendářní měsíc, včetně stravy;
1200 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 bál, Mezinárodní den rodiny, Martinské trhy.
Příměstské tábory – tematicky zaměřené
tábory pro děti ve věku od 4 let. Možnost
proplacení u zaměstnavatele.

Provozní doba mateřského
centra:
Po – Pá

9:00 – dle programu

Kde nás najdete?
Kalinova 572, 473 01 Nový Bor

• Rodičům na rodičovské nebo mateřské
dovolené a prarodičům;

• rodičům, kteří se vracejí na pracovní trh.

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.

