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

s platností od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání

BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY uzavírá všechny pobočky (Č.
Krumlov, Kaplice, T. Sviny, N. Hrady, V. Brod, Větřní) s tím, že je
možné pracovníky poradny kontaktovat a řešit konzultace:
-

e-mailem: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
telefonicky: 774 110 124 (po až pá 8.30 až 16 h)
prostřednictvím webové poradny: http://poradna.krumlov.cz/w/webporadna-316/

V případě nutnosti (nezbytnost řešení situace klienta – např. běžící lhůta pro odvolání apod.)
bude možné si individuálně na výše uvedených kontaktech (tel., e-mail) sjednat schůzku s
pracovníky v poradně, případně i pobočkách.
http://poradna.krumlov.cz
------------------------------------------------------------------

OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A
SENIORY funguje.
Vedoucí služby: Mgr. Martiná Bártová, mobil: 773 58 77 58, e-mail: asistence@krumlov.cz
http://asistence.krumlov.cz
------------------------------------------------------------------

RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK je zavřené, tj. pozastavuje provoz dětské
skupiny i všechny ostatní aktivity/činnosti pro veřejnost.
http://krumlik.krumlov.cz
------------------------------------------------------------------

SLUŽBA PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ funguje po individuální
domluvě s klienty v omezené míře či bez omezení v návaznosti na dostupnost
ochranných pomůcek. Platí pouze do 17.3.2020 – viz dále.
Aktualizace k 18.3.2020: V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy vláda dne 16.3.2020 nařizuje
dočasné uzavření některých sociálních služeb. Mezi ně patří i naše služba “Podpora rodin a dětí..”.
Tudíž s platností od 18.3.2020 je i tato naše služba dočasně uzavřena.
Kontakty na jednotlivé pracovníky služby zde:
http://podporarodin.krumlov.cz/w/kontakty-188/

-----------------------------------------------------------------

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV dočasně pozastavuje
všechny své běžné programy v domovech pro seniory, nemocnici ad.

http://dobrovolnictvi.krumlov.cz
Koordinátroka dobrovolnictví: Mgr. Petra Tichá, mobil: 774 719 767, e-mail:
dobrovolnictvi@krumlov.cz

PORADENSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY ruší veškerý program 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
----------------------------------------------------------------V Českém Krumlově dne 16. 3. 2020

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

