Naše poslání
Posláním Domu svatého Materny je posilování
prvořadé a nezastupitelné úlohy rodičovské
výchovy, nabídnutí prostoru pro rozvoj dětí
a mládeže.
V rámci poskytovaných služeb dále nabízíme
sociální poradenství a pomoc rodinám a osobám
ohroženým sociálním vyloučením nebo
nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci.
Sami také tyto osoby aktivně vyhledáváme
a pomocí metod sociální práce jim poskytujeme
podporu.

Kde nás najdete
Komunitní centrum pro děti Světluška, Centrum
služeb pro rodinu Světluška a Terénní programy se
nachází v městské části Střekov, dopravní
dostupnost trolejbusem č. 60, 62 a autobusem č. 9
zastávka „V Zeleni“.
•

DŮM SVATÉHO MATERNY
Karla IV. 348/3,
400 03 Ústí nad Labem
+420 745 221 211, +420 731 402 517
materna@charitausti.cz

Komunitní centrum pro děti
+420 745 221 211

Centrum služeb pro rodinu
+420 739 507 615

Terénní programy
+420 731 402 517

Nabízíme:
•

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

•

Sociálně aktivizační služby pro rodiny

Provozovatel:
Oblastní charita Ústí nad Labem
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
+420 731 402 494, +420 475 601 805,

•

s dětmi

+420 472 744 684

Terénní programy

charita@charitausti.cz
www.charitausti.cz

OBLASTNÍ CHARITA
ÚSTÍ NAD LABEM
„Čl���� n�� ���� �hos�����“

Dům sv. Materny

Komunitní centrum pro děti

Centrum služeb pro rodinu

- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Nabídka:
• volnočasové aktivity
• pomoc s přípravou školních povinností
• sociální poradenství taneční, hudební,
sportovní a výtvarná dílna
• výlety
• jednorázové akce

Nabídka:
• terénní práce v rodinách
• pomoc s obstaráváním osobních záležitostí
• doprovod na úřady, instituce
• předškolní klub pro děti do 6 let
• jednorázové akce

Kdo je u nás vítán:
• děti a mládež ve věku 6 -18 let, které
pocházejí ze sociálně znevýhodněného
prostředí

Kdo je u nás vítán:
• rodiny s dětmi ohrožené sociálním
vyloučením

Provozní doba:
• pondělí a středa: 13:00 –19:00 hod.
• úterý a čtvrtek: 13:00 –17:00 hod.

Provozní doba:
• pondělí – pátek: 7:00 –15:30 hod.
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Terénní programy

Nabídka:
•
•
•
•
•
•

terénní práce v přirozeném prostředí
uživatelů
pomoc s obstaráváním osobních záležitostí
doprovod na úřady, instituce
nácvik sociálních kompetencí
sociální poradenství
vzdělávací a osvětové akce

Kdo je u nás vítán:
• osoby ohrožené sociálním vyloučením od
18 let
Provozní doba:
• pondělí – pátek: 7:00 –15:30 hod.

Služby jsou poskytovány bezplatně.
Služby jsou poskytovány bezplatně.

