Terénními programy k sociálnímu začleňování ohrožených osob na území MASMK
Co je cílem programu?
Podpora a doprovázení osob od 15 let, které se ocitly z jakéhokoliv důvodu v nelehké životní situaci.
Poskytujeme ji tam, kde si přeje klient – domácnost, kancelář, park, škola, …..
Komu pomáháme?
Osobám, které vedou rizikový způsob života (prostituce, delikvence, kriminalita, uživatelé drog)
Osobám bez domova a osobám žijícím v nejistém nebo nevyhovujícím ubytování
Osobám, které trpí samotou nebo psychickou nemocí
Osobám, prožívajícím stav tísně
Osobám se zdravotním postižením
Co poskytujeme?

Pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, řešení dluhové situace

Pomoc při podávání žádostí a formulářů, doprovody na úřady

Zprostředkování návazných služeb (právní, psychologická, sociální, duchovní)

Psychosociální podpora
Kdy?
Po – Pá: 7:00 – 15:30
Kontakt:
tel.: 737 230 847
email: renata.sedlackova@blansko.charita.cz
Vedoucí služby:
Ing. Renata Sedláčková, DiS.
Sadová 2, Blansko
Služby jsou poskytovány bezplatně – projekt je hrazen finančními prostředky z OPZ a ESF.
Program je součástí sociální služby SPONA – Společná cesta
Vedoucí služby: Mgr. Kamil Štěcha, Soukopovo nám 91, Doubravice nad Svitavou
Provozní doba: Po – Pá 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.00
tel.: tel.: 731 626 173
e-mail: teren@blansko.charita.cz

Spolupracujeme s:
Mobilní hospic svatého Martina
Posláním Mobilního hospice svatého Martina je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní
etapou.
Vedoucí Mobilního hospice: Hana Kudová, Sadová 2, 678 01 Blansko,
Provozní doba: po zahájení péče je služba dostupná pro klienty nepřetržitě 24 hodin denně.
tel.: 516 410 825, mobil: 739 328 236
e-mail: hana.kudova@blansko.charita.cz

Klub Ratolest
Služba nabízí psychologické, právní a pedagogické poradenství rodinám s dětmi, rodinám i jednotlivcům v krizi, zájemcům o náhradní rodinnou péči, osvojitelům.
Vedoucí služby: Bc. Pavla Šimková, Sladkovského 2b, Blansko 678 01,
Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 15.00,
tel. 516 411 400, mobil: 731 628 943, 737 230 848
e-mail: ratolest@blansko.charita.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služba poskytuje pomoc při překonávání obtížné situace rodinám s dětmi na Blanensku formou terénní a ambulantní.
Vedoucí zařízení: Lenka Šebelová, Sladkovského 2b, 678 01 Blansko,
Provozní doba: viz: http://blansko.charita.cz/rodina/problansko/sas/
tel.: 516 411 400, mobil:732 872 692
e mail: centrum.aktivizace.blansko@blansko.charita.cz

Senior Point – kontaktní místo pro seniory, KLAS – Klub aktivních seniorů
Služba poskytuje bezplatně právní poradenství, informace ze sociální, kulturní, zdravotní a bezpečnostní oblasti, dále registraci do Senior Pasů, časopis Senior Pas,
přístup na internet.
Provozní doba: Po 9.00-15.00, KLAS 2x za měsíc v Po v 15.00
Adresa: Komenského 14, Blansko (budova bývalé fary)
tel.: 788 430 588
e-mail: blansko@spolecne.info.cz

Vykročit z kruhu
Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení osob s duševním onemocněním na trhu práce. Díky projektu pomůžeme zapojeným lidem stabilizovat problémy.
Podpoříme je při rozvoji jejich kompetencí a dovedností, které získávání i udržení zaměstnání usnadní.
Vedoucí projektu: Mgr. Tereza Machková
Tel.. 737 230 833
e-mail: tereza.machkova@blansko.charita.cz

