JAK NÁS MŮŽETE
PODPOŘIT

O NÁS

Naše práce je z části financovaná z příspěvků
individuálních dárců. Pokud se i vy chcete stát
dárcem, můžete přispět na
www.jablonec-diakonie.cz/dar

Středisko Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou
od roku 2007 pomáhá dětem, dospělým,
seniorům i rodinám v nouzi.

Podpořit nás můžete také věcnými
dary nebo dobrovolnickou činností.
Za jakoukoli formu pomoci vám děkujeme.

Za naší dobrou prací stojí pracovníci, které
neustále podporujeme v dalším rozvoji
a vzdělávání, zakládáme si také na týmové
práci a respektu k našim klientům.
Každý člověk a jeho příběh je pro nás důležitý.
Při naší každodenní práci se opíráme
o hodnoty, kterými jsou milosrdenství,
fortelnost, společenství a naděje.
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IČO: 73633992
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba pomáhá seniorům
nad 65 let a dospělým se zdravotním
znevýhodněním nad 19 let, kteří se již
neobejdou bez pomoci druhých.
Naši pracovníci pomáhají klientům s hygienou,
oblékáním nebo s péčí o domácnost.
Zajišťují také nákupy a přípravu jídla, doprovází
k lékaři.
Služba klienty podporuje v tom, aby mohli
co nejdéle zůstávat ve svých domovech,
udržovali kontakt se svými blízkými a přáteli
a zachovali si co nejvíce životní styl, na který
jsou zvyklí.

603 456 244
pecovatelska.sluzba@jablonec-diakonie.cz

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY

Nízkoprahové kluby podporují děti a mladé
lidi, kteří jinde nemají potřebnou oporu
a zázemí a svůj volný čas tráví na ulici. Trápí
je problémy v rodině, ve škole, v práci nebo
v mezilidských vztazích a sami si s nimi
nevědí rady.
Naše kluby umožňují dětem a mladým lidem
smysluplně trávit volný čas, poskytují
prostor pro učení a pomoc při řešení
potíží. Pracovníci motivují klienty, aby se
nedostávali do konfliktu s okolní společností.
Nízkoprahové kluby Diakonie najdete
v Jablonci (klub Kruháč) a ve Frýdlantu
(klub Cajk).

Kruháč: 734 283 732 | kruhac@jablonec-diakonie.cz
Cajk: 603 291 933 | cajk@jablonec-diakonie.cz

AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby podporují rodiny
s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci.
Ta je často způsobená řadou problémů, jako
jsou např. špatné bytové podmínky, dluhy
či nezaměstnanost.
Pracovníci pomáhají rodinám s vyřizováním
dokladů, dávek, s hledáním zaměstnání
nebo ubytování. Řeší s rodinami rozpočty
a dluhy. Podporují rodiče při vzdělávání jejich
dětí či hledání volnočasových aktivit pro
smysluplné trávení volného času.
Spolupracujeme s rodinou a snažíme se její
nelehkou situaci vyřešit tak, aby mohli
všichni zůstat pohromadě a děti měly možnost
se v bezpečí rozvíjet. Rodiny motivujeme
k aktivnímu řešení jejich situace.

730 844 353
aktivizacni.sluzba@jablonec-diakonie.cz

