
Kdo jsme a poslání služby Programy

v klubu „Vy pojďte za námi“

Programy

v terénu

„My půjdeme k vám“

Naše pomoc bude upravena dle 

aktuálních potřeb vaší rodiny.

Jedná se například o pomoc:

s vyřizováním běžných 

záležitostí,

jak efektivněji vést 

domácnost,

jak lépe promyslet 

finanční výdaje,

jak jednat s úřady,

pomoc dětem se školou,

doprovod do školy,

k lékaři apod.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem nabízí

v Královéhradeckém kraji, sociálně aktivizační

službu pro rodiny s dětmi Klub Labyrint, který

poskytuje, zejména na Královédvorsku, podporu

a pomoc rodinám s dětmi do 18 let, také rodiči

samoživiteli s dítětem nebo osobě, které je dítě

svěřeno do péče, dále matce s ještě

nenarozeným dítětem, a to formou ambulantních

nebo terénních služeb.

Služby jsou poskytovány v případech ohrožení

nebo zasažení nepříznivou sociální situací, která

může vyústit do krizové sociální situace v oblasti

financí, bydlení, rodiny, dětí, vzájemných

vztahů a sociálního prostředí.

Určeny jsou výlučně osobám, které k řešení

zmíněných situací nemají dostatečné možnosti,

schopnosti a dovednosti, nedokáží je bez

podpory překonat a zároveň je v kompetenci

pracovníka těmto osobám pomoci situaci

samostatně řešit.

Klub pro 

předškoláky
Vhodný zejména pro 

rozvoj předškolních 
dovedností.

10:30 – 12:00
pondělí, čtvrtek

Pomoc se školou
Jedná se o pomoc

s úkoly nebo obtížnou 

látkou.

14:00 – 15:30
pondělí, úterý, 
čtvrtek, pátek

14:00 – 16:00 středa

Workshopy
Zahrnují výtvarné či 
jiné tvořivé aktivity, 
hraní na hudební 

nástroje, zpěv, 
možnosti tance či 
různých sportů
(fotbal, florbal 

apod.), lze se zde 

učit i jiným 

dovednostem např. 
práci na PC.

15:30 – 16:30

pondělí – TVOŘIVÝ,

úterý – HUDEBNÍ, 

čtvrtek – TVOŘIVÝ 

A HUDEBNÍ

pátek – TANEČNÍ

A SPORTOVNÍ

Poradna
Možnost konzultace 

se sociálním 

pracovníkem

o stránce výchovy, 

financí apod.

10:00 – 10:30 pondělí, čtvrtek

8:00 – 12:00 pátek

Mimořádné akce
Patří sem: výlety, 

akce pro děti, 
vystoupení.

(data dle nabízených akcí)



Principy služby

individuální přístup

bezplatnost

důraz na důvěru mezi

pracovníkem a vámi

aktivizace klientů 

zapojení celé rodiny

Kde nás najdete

Sídlo pro ambulanci:

Farní charita

Dvůr Králové n. L.

Palackého 99 (přízemí fary)

Sídlo terénních pracovnic: 

Dvůr Králové n. L. 

Nám. republiky 101 (první patro)

Telefonický kontakt: 

Tel.: 730 595 793, 733 741 659

E-mailová adresa:

labyrint.dk@gmail.com

Další informace zjistíte

na webových stránkách:

www.dk.charita.cz/labyrint

Klub Labyrint

sociálně aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Pomáháme rodičům najít cestu

k dětem a rodině do společnosti.

„Šťastný je ten, kdo našel 
štěstí v rodině.“

Lev Nikolajevič Tolstoj


