ZNOVUOTEVÍRÁNÍ SLUŽEB ICOS ČESKÝ KRUMLOV, O.P.S.
v návaznosti na usnesení vlády a přijatá opatření v návaznosti na epidemii koronaviru

s platností od pondělí 11. 5. 2020 do odvolání

 OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY funguje a
fungovala v plném rozsahu po celou dobu nouzového stavu. Tudíž
bez omezení funguje i nadále.

http://asistence.krumlov.cz

 BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY postupně otevírá své pobočky (Č. Krumlov,
Kaplice, Trhové Sviny, Nové Hrady)
Od 16. 3. byly pobočky poradny uzavřeny s tím, že bylo možné
pracovníky poradny kontaktovat a řešit konzultace e-mailem,
telefonicky, případně i v případě nutnosti osobně po objednání.
Od 11. 5. postupně poradna otevírá s omezením pobočky
v Českém Krumlově, Kaplici, T. Svinech a N. Hradech. Pobočka ve Vyšším Brodě je dočasně
zcela uzavřena, do odvolání zůstává uzavřena i pobočka ve městě Větřní.
Od 18. 5. 2020 bude otevřena pobočka v Českém Krumlově (2 – 3x týdně), v Kaplici (1x
týdně), T. Svinech/N. Hradech (1 až 2x týdně).
Vzhledem k přetrvávajícím opatřením a omezením provozu budov, prosíme, o objednání
na kontaktech poradny:
-

e-mailem: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
telefonicky: 774 110 124 (po až pá 8.30 až 16 h)

Uvedené kontakty slouží i k tel. a e-mailovému poradesntví. Využít můžete také webovou
poradnu: http://poradna.krumlov.cz/w/webporadna-316/
http://poradna.krumlov.cz
------------------------------------------------------------------

 RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK otevírá dětskou skupinu.
RC Krumlík bylo zavřené pro všechny aktivity pro veřejnost od 16.3.
V pondělí 11. 5. 2020 byl plně obnoven provoz dětské skupiny
(školky).
Postupně budou otevírány některé z dalších dílčích aktivit, měly by se uskutečnit i oblíbené
tradiční letní tábory. Aktuální info získáte třeba na webu a faceboooku RC:
http://krumlik.krumlov.cz
https://www.facebook.com/RCKrumlik/
----------------------------------------------------------------- SLUŽBA PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ začíná fungovat prakticky v plném

rozsahu.
S platností od 18.3.2020 byla tato služba nařízením vlády dočasně
uzavřena. Přesto alespoň v omezené míře fungovali pracovníci poradny
pro klienty na tel. a e-mailu.
Od 11.5.2020 již služba funguje prakticky v plném rozsahu.
http://podporarodin.krumlov.cz
-----------------------------------------------------------------

 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV postupně začne obnovovat své běžné
programy pro děti se specifickými problémy, v domovech pro
seniory, nemocnici ad. Vždy však na základě konkrétní situace a
domluvy se spolupracujícími organizacemi.
Kancelář Dobrovolnického centra se otevře od 25. 5. 2020.
http://dobrovolnictvi.krumlov.cz
Kontakt na koordinátorku dobrovolnictví: Mgr. Petra Tichá, mobil: 774 719 767, e-mail:
dobrovolnictvi@krumlov.cz

 PORADENSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY má do odvolání zrušeny veškeré
programy pro seniory.
http://dobrovolnictvi.krumlov.cz/w/poradenske-centrum-pro-seniory-900/
Pro dotazy seniorů je však k dispozici tel. a e-mailový kontakt:
Bc. Magdaléna Zronková, vedoucí poradenského centra pro seniory
Tel.: 605 215 882
E- mail: zronkova@latran.cz
-----------------------------------------------------------------

 PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Preventivní programy pro třídní kolektivy a adaptační pobyty
momentálně neprobíhají. Je možné rezervovat termíny na školní
rok 2020/2021 na e-mailu: skrabalova@latran.cz.

V Českém Krumlově dne 11. 5. 2020

Za ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb
Tomáš Zunt, ředitel o.p.s.

