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Panna Marie Pomocná s rodinami

Dílny Panny Marie Pomocné

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Identifikátor služby dle registrace: 3209417
Působnost: Lovosice a spádové obce

Druh služby: sociálně terapeutické dílny
Identifikátor služby dle registrace: 8464374
Působnost: Lovosice a spádové obce

Provozní doba: PO - PÁ 8.00 - 10.00 ambulantně,
10.00 - 16.00 hodin terénní formou
Cílová skupina: rodiny s dětmi

Provozní doba: PO - PÁ 8.00 - 16.00,
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením
a osoby s mentálním postižením (16-80 let)

Služba je poskytována bezplatně.

Služba je poskytována bezplatně,

Služba Panny Marie Pomocné s rodinami zajišťuje:
• včasnou a účinnou sociální pomoc rodinám v zájmu
zachování její funkčnosti,
• podporuje a rozvíjí rodičovské kompetence
• nabízí podporu při řešení výchovných problémů dětí,
• podoporu při stabilizaci rodiny jako funkčního celku
(dluhová, bytová problematika, zaměstnanost, atd...)
• intenzivní práci s rodinou v zájmu zabránění odebírání
dětí do ústavní péče
• motivuje a aktivizuje rodiny k řešení jejich sociální
situace, spolupráce vždy vychází z konkrétních,
individuálních požadavků rodiny.
V rámci této služby je poskytována potravinová pomoc
a ošacení z Charitního šatníku.

vyjma úhrad spojených s poskytováním stravy
(dle IP jednotlivých uživatelů).
Ceník dle platné vyhlášky k zákonu 108/2006 Sb.
Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně
terapeutických dílnách činí:
1) 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu
minimálně 3 hlavních jídel,
2) 75 Kč za oběd

Charita
Lovosice
Předmětem činnosti Charity Lovosice je
zřizování a provozování sociálních zařízení
a sociálních služeb, charitativních činností,
organizování veřejných sbírek.
www.charitalovosice.cz
charita@charitalovosice.cz
Ředitelka organizace:
Mgr. Alena Maternová

Služba zahrnuje následující základní činnosti:
• podpora vytváření a zdokonalování základních
pracovních návyků a dovedností,
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu
začlenění,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc
při zajištění stravy,
• základní sociální poradenství.
V rámci této služby je poskytována potravinová pomoc
a ošacení z Charitního šatníku.

Adresa: Osvoboditelů 1068/18, 410 02 Lovosice

Adresa: Osvoboditelů 1068/18, 410 02 Lovosice

Kontakt:
737 264 843, 732 345 215 – sociální pracovníci
739 381 949 – vedoucí služby
www.charitalovosice.cz

Kontakt:
730 543 976 – pracovníci služby
735 726 784 – sociální pracovník
739 381 949 – vedoucí služby
www.charitalovosice.cz

Služby jsou realizovány
za podpory Ústeckého kraje
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DŮM PANNY MARIE POMOCNÉ

Panna Marie Pomocná
s dětmi a mládeží

Terénní služba
Panny Marie Pomocné

Druh služby: azylové domy
Identifikátor služby dle registrace: 6081367
Působnost: Ústecký kraj, případně celá ČR

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Identifikátor služby dle registrace: 6540812
Působnost: Lovosice a spádové obce

Druh služby: terénní programy
Identifikátor služby dle registrace: 3189832
Působnost: Lovosice a spádové obce

Provozní doba: nepřetržitá
Cílová skupina: ženy a matky s dětmi, které jsou
bez přístřeší
Kapacita: 24 lůžek – služba je poskytována samostatným
ženám a matkám až se čtyřmi dětmi do celkové kapacity
24 lůžek

Provozní doba: školní rok PO - PÁ 11.00 – 17.00 hodin
prázdniny PO - PÁ 8.00 - 16.00 hodin
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26 let

Provozní doba: PO - PÁ 8.00 – 16.00 hodin
Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením
a etnické menšiny

Služba je poskytována bezplatně a vytváří:

Služba je poskytována bezplatně.

Služba je poskytována za úhradu spojenou s ubytováním.
Ceník dle platné vyhlášky k zákonu 108/2006 Sb.
Uživatelé služby – matka – 100,- Kč, dítě 70,-Kč,
samotná žena 130,- Kč / den
Dům Panny Marie Pomocné poskytuje pobytovou službu
sociální prevence – pomoc osamělým matkám a jejich
dětem překlenout tíživou životní situaci spojenou se
ztrátou bydlení. Poskytnutím této sociální se zachovává
rodinné soužití, dochází k prevenci kriminality a předchází
odebrání dětí z péče matky. Pomocí sociálního a právního
poradenství, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních
činností je pomáháno ženám a matkám s dětmi k návratu
do společnosti a osamostatnění se. Ubytování zpravidla
nepřevyšuje 1 rok.

a) bezpečné prostředí
b) pomoc při přípravě do školy
c) pomoc a podporu se zorientovat ve vlastním životě
d) smysluplné trávení volného času s využitím různých
kroužků jako je filmový, sportovní, práce na PC a jiné
e) edukační výlety s dětmi
f) motivace a aktivace dětí a mladých lidí, budování pocitu
odpovědnosti za sebe

V rámci služby poskytujeme zejména tyto činnosti:
Pomoc s řešením a zvládáním náročných,
či problémových životních a sociálních situací
(ztráta bydlení, zaměstnání, ztráta v rodině aj.),
Podpora a pomoc:
s vyřizováním administrativních úkonů
(úřední dokumenty a formuláře),
při jednání na úřadech,
s orientací v sociálním systému a systému institucí,
osobní asistence klientům
V rámci této služby je poskytována potravinová pomoc
a ošacení z Charitního šatníku.

V rámci této služby je poskytována potravinová pomoc
a ošacení z Charitního šatníku.
Adresa: Karla Maličkého 418/2, 410 02 Lovosice

Adresa: Terezínská 1111, 410 02 Lovosice

Adresa: Osvoboditelů 1068/18, 410 02 Lovosice

Kontakt:
731 129 760 – služba DPMP
731 129 742 – sociální pracovník
www.charitalovosice.cz

kontakt:
605 220 801 – pracovníci služby
735 726 784 – sociální pracovník
739 381 949 – vedoucí služby
www.charitalovosice.cz

Kontakt:
731 557 638 - sociální pracovník
739 381 949 - vedoucí služby
www.charitalovosice.cz

