
Středisko křesťanské pomoci 
v Praze            

Pomůžeme vám 
vytvořit bezpečné 
a stabilní prostředí 

pro vaše děti

SLUŽBA 
PRO RODINU 

A DÍTĚ
Diakonie ČCE – SKP v Praze

Provozní doba služby

AMBULANTNÍ FORMA
Na pracovišti služby jsme vám k dispozici v těchto 
hodinách:

Pondělí  13.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek    9.00 – 13.00 hod.

TERÉNNÍ FORMA
Po dohodě můžeme přijet za vámi domů nebo vás 
doprovodit při jednáních na úřadech, ve škole apod.

Pondělí – čtvrtek 9.00 – 18.00 hod.
pátek    9.00 – 16.00 hod.

Služba je poskytována bezplatně.

KONTAKT
adresa: Belgická 22, Praha 2, 120 00
telefon: 777 734 182 
e-mail: rodina@diakonie.cz
www.skp.diakonie.cz

Jak se k nám dostanete:
Nacházíme se v blízkosti náměstí Míru 
(metro trasa A, tramvaje č. 4, 10, 16, 22)



Jste rodič dítěte (do 18 let) 
žijící na území hl. města Prahy?

Nacházíte se 
v těžké životní situaci?

Nabízíme vám podporu 
v těchto oblastech:

          výchova a péče o dítě
          vzdělávání a volnočasové aktivity dítěte 

(zprostředkování doučování)
          fi nanční situace 

(podání žádosti o sociální dávky, doprovod 
na úřad)

          hledání zaměstnání 
(životopis, kontakt na pracovní agentury)

          hledání bydlení (azylový dům, podnájem)
          provoz domácnosti (rodinný rozpočet, 

hospodaření)
          dluhy a exekuce 

(bezplatná právní a exekutorská poradna)
          návrat dítěte z ústavní péče domů

Přispíváme ke zlepšení vztahů 
a komunikace v rodině prostřednictvím: 

          sociální terapie rodiny
          asistovaného setkávání rodič – dítě
          řešení sporů

V rámci ambulantní služby nabízíme:

KLUB ROBINSON
pro děti 6 – 12 let
každé pondělí 15.00 – 16.30 hod.

          aktivní trávení volného času 
(hry, výlety)

          možnost najít si nové kamarády 
          spolupráce a komunikace s ostatními
          sdílení starostí i radostí

VÝTVARNÁ SKUPINA 
pro děti od 6 let
každé úterý 16.00 – 17.30 hod.

          sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků
          rozvoj osobnosti
          odpočinek od všedních starostí 
          možnost najít si nové kamarády

KURZ PRO RODIČE
v 10 setkáních nabízí:

          podporu při výchově dítěte
          témata: potřeby dětí, komunikace, stanovení 

hranic, řešení konfl iktů
          sdílení zkušeností s ostatními rodiči

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

          témata rodinných vztahů, výchovy a péče o děti

   Pomůžeme vám vytvořit bezpečné a stabilní  
 prostředí pro vaše děti.


