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Bezplatná ambulantní i terénní služba pro děti a mladé lidi ve
věku od 6 do 20 let v nepříznivé životní situaci. Otevřené kluby,
tvořivé dílny, tematické programy, pomoc s učením, individuální i skupinové rozhovory a poradenství, komunity, streetwork
(běžný i online), jednorázové akce. „Nízkoprahovost“vyjadřuje
absenci překážek, tedy otevřenost a dostupnost.

Bezplatné, převážně terénní služby pro rodiny, které se ocitly
v tíživé situaci a nedokážou se z ní dostat vlastními silami.
Konzultace a poradenství, zprostředkování kontaktů, doprovod, podpora rodičovských kompetencí, nácvik praktických
dovedností, jednorázové aktivity, spolupráce se školami
a orgány sociálně-právní ochrany dětí.
ranapece@portimo.cz, 739 035 430

Bezplatné ambulantní, případně i terénní poradenské služby
v různých oblastech (např. finanční a dluhová problematika,
sociální dávky, rodinné a mezilidské vztahy, pracovněprávní
otázky), besedy a přednášky, sepisování návrhů na oddlužení,
fakultativní služba mediace. Poradenství osobní, elektronické,
telefonické.

Tým lektorů realizuje programy primární prevence pro děti
a studenty základních a středních škol. Výběr témat je pestrý
a reaguje na aktuální zájem; programy jsou zaměřené např.
na vrstevnické vztahy, vztah k autoritám, šikanu, závislosti,
multikulturní a multietnickou toleranci, sexualitu, kyberbezpečí,
poruchy příjmu potravy, základy finanční gramotnosti.

ezop@portimo.cz, 603 486 722

sas@portimo.cz, 739 957 800

Terénní služba poskytovaná za úhradu dospělým lidem, kteří
potřebují pomoc druhých z důvodů nemoci, stáří či zdravotního postižení. Pomoc se sebeobsluhou, starostí o domácnost,
doprovod a kontakt se společenským prostředím, poradenství, různé formy aktivizace na základě individuálního přání
a potřeb klienta.

Bezplatná, převážně terénní služba pro rodiny s dětmi od narození do 7 let věku, jejichž vývoj komplikuje zdravotní postižení
či jiný specifický důvod (např. předčasné narození či sociální
znevýhodnění).Konzultace v rodinách, poradenství, jednorázové
akce, víkendové pobyty, nabídka speciálních hraček, pomůcek
a odborné literatury s možností domácího zapůjčení, využívání
speciálních terapeutických metod, podpora kontaktů a sdílení.

Dobrovolníci působí přímo v jednotlivých službách a programech (zejména EZOP a Raná péče), pomáhají nám však i jinak
(např. benefice a jiné akce pro veřejnost, propagace, manuální
práce…). Program Kámoš je podporou pro děti, které mají
z různých důvodů obtíže v navazování vztahů s vrstevníky
(dvojice dítě-dobrovolník spolu tráví čas, dobrovolník je dítěti
průvodcem).
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