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jako jsou chudinské slumy, kam by nikdo nechtěl rád chodit a výchovy děti, péče o domácnost, vaření, finanční gramotnost 
často to ani není bezpečné. apod., zároveň se zde ženy mohou naučit pracovat na počítači, a 
Nadace Mezinárodní potřeby vyhlásí grantové řízení pro program tím si snadněji nalézt práci a bydlení, vycházet s financemi; mají 
Zdravá mládež s uzávěrkou do 22. února 2013. V České republice možnost také vyzkoušet výtvarné, pohybové a hudební dovednosti.
nadace stále hledá lektory zejména pro kraje Olomoucký, Prostřednictvím pobytové krizové pomoci nabízíme pomoc ženám, 
Vysočina a Západočeský. rodičům s dětmi a rodinám v momentální, naléhavé a zdraví 

ohrožující situaci spojené se ztrátou přístřeší a nezajištění 
základních životních potřeb. Krizová pomoc je dostupná 24 hodin 
každý den pro ty, co jsou týraní osobou blízkou, v situaci ohrožení Občanské sdružení CEMA Žamberk posiluje hodnoty rodiny, 
života, nebo zdraví. V případě potřeby krizové pomoci může kdokoli aktivní seberealizaci dětí a dospělých, pomáhá hledat řešení v 
zatelefonovat, nebo přijít osobně sám, nebo za doprovodu těžkých životních situacích. Je otevřeno spolupráci v místní 
známého, sociální pracovnice, nebo policie. Ubytování je pro komunitě se všemi, kteří usilují o slušnost, toleranci a lepší 
klienty zdarma a v případě, že nemá daná osoba žádné finance, v vzájemné soužití. Sdružení 
rámci krizové pomoci jí pomůžeme se základními životními poskytuje sociální služby 
potřebami. Mezi principy poskytování naší Krizové pomoci patří azylový dům, krizovou pomoc 
respektování právních norem, podpora vzájemné tolerance, v Domově na skalách, dále 
individuální přístup, diskrétnost, pomoc, podpora a motivace. provozuje Rodinné centrum Pohoda, volnočasový Klub bez klíče, 
Domov na skalách v loňském roce oslavil páté výročí svého Macešku - hlídání dětí předškolního věku, v Domě na půl cesty 
fungování. Za tuto dobu jsme poznali mnoho osudů našich pomáhá mladým lidem, kteří potřebují ubytování a podporu k 
klientek, některé radostnější, jiné i velmi smutné. Ročně se nám samostatnému způsobu života. V tomto vydání Infolistu bude dále 
daří podpořit přibližně 50 dospělých a 80 dětí.popsána činnost první zmíněné služby, Domova na skalách.

V Domově na skalách poskytujeme ženám a matkám s dětmi, 
bezpečné bydlení. Kromě ubytování nabízíme pomoci při zajištění 
stravy, podporu a pomoc v krizové situaci, pomoci při uplatnění Občanské sdružení Bonanza je nezisková organizace, jejíž činnost 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a poslání je zaměřena na pomoc sociálně znevýhodněným nebo 
tak aby vzájemná snaha vedla k řešení jejich tíživé situace. Klienty rizikovým dětem a jejich rodinám. Jedna z činností organizace je 
se snažíme vést ke zvýšení jejich soběstačnosti a dovednosti. od 1. ledna 2009 Nízkoprahový klub Díra. Nízkoprahový klub Díra 
Naše pracovnice jsou k dispozici pro klienty 24 hodin, v případě poskytuje své služby dětem a mladým lidem ve věku 11 – 23 let ze 
domácího násilí spolupracujeme se státní i městskou policií, Svitav a okolí, které zažívají nebo mohou zažívat nepříznivé životní 
odbory sociálně právní ochrany dětí, se širší rodinou klientů. situace v rodině, ve škole a v práci, ve vztazích, ve společnosti. 
Pracovnice mají také pověření k sociálně právní ochraně dětí. Služba je zajištěna sociálními pracovníky, kteří poskytují klientům 
Disponujeme zde celkem deseti pokoji pro ženy a maminky s individuální podporu v období dospívání, odborné poradenství a 
dětmi a dále jedním pokojem pro krizovou pomoc. V Domově na pomoc v obtížných životních situacích. Velkou předností služby je 
skalách poskytujeme dvě služby, azylový dům a krizovou pomoc. princip nízkoprahovosti, který činí službu, co nejvíc přístupnou a 
V azylovém domě podporujeme ženy a matky s dětmi, které otevřenou cílové skupině. Od 1. září 2012 občanské sdružení 
potřebují dočasné bydlení a pomoc při neshodě v rodině či v Bonanza rozšířilo službu na druhou provozovnu do sousední 
případě ohrožení. Usilujeme pomoci ženám tak, aby mohly žít Moravské Třebové. 
běžným způsobem života. Služby azylového domu jsou určeny pro Nízkoprahový klub Díra je otevřen každý všední den od 13.00 – 
ženy týrané a zneužívané, které ztratily bydlení a nemají rodinné 18.00.
zázemí, které nemohou vést důstojný život a také pro ženy, které Kontakty do zařízení:
nezvládají základní péči o děti a vedení domácnosti. Klientky Nízkoprahový klub Díra, Felberova 2, Svitavy 568 02, Telefon: 
mohou během svého pobytu u nás zdarma využít základní sociální +420725246743, www.osbonanza.cz, 

poradenství, pomoc při E-mail : tadydira@seznam.cz, Facebook : Díra – Nízkoprahový klub
jednání s úřady, radu při péči o Bc. Michaela Kopová, DiS. (sociální pracovník Nízkoprahového 
děti či pomoc při hledání klubu Díra)
zaměstnání, bydlení (mohou 
využít i 2 počítačů). Maminky s 
dětmi se mohou účastnit V rámci akce „Tady neziskovky – Vítejte!“ se v Hlinsku již posedmé 
pravidelných i příležitostných společně představily neziskové organizace působící v
programů, ve kterých se mikroregionu Hlinsko s cílem předvést veřejnosti pestrou nabídku 
mohou seznámit s různými služeb a zároveň prezentovat svoji vzájemně prospěšnou 
názory na problematiku spolupráci. Akce se uskutečnila v pátek 5. října v budově bývalé MŠ 

Domov na skalách - Občanské sdružení CEMA Žamberk

Občanské sdružení Bonanza

Neziskovky pozvaly veřejnost „nahlédnout pod pokličku“

Neziskovky se představují


