
Kontakty:
Archa pro rodiny s dětmi
Resslova 12, 301 00 Plzeň
 
mobil: +420 733 614 645
e-mail: archa@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz

Datová schránka: kfydua8

Najdete nás na Facebooku       Archa pro rodiny s dětmi
Komunikovat s námi též můžete přes následující aplikace:
      Messenger: Archa pro rodiny s dětmi   
      WhatsApp: tel. 733 614 645

Služby se poskytují pondělí až pátek od 8:00 do 18:00  
po předchozím objednání s  výjimkou níže uvedených 
konzultačních hodin určených pro neobjednané.

Podporují nás:

BLIŽŠÍ INFORMACE

Služby poskytujeme v  našich zařízeních nebo terénní 

formou v Plzeňském kraji (s výjimkou Tachovska). Služba 

je poskytována zdarma.

Služba Archa pro rodiny s dětmi je jednou ze sociálních 

služeb Diakonie Západ a je poskytována dle § 65 zákona 

108/2006 Sb. a registrována jako sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi pod číslem 8798396.

Archa pro rodiny s dětmi  
Plzeň
Resslova 12, 
301 00 Plzeň

konzultační doba pro  
neobjednané: 
Pondělí  8:00–16:00 
Středa  8:00–16:00

Archa pro rodiny s dětmi  
Klatovy
Vídeňská 181, 
339 01 Klatovy

konzultační doba pro  
neobjednané: 
Pondělí  8:00–9:00

Archa pro rodiny s dětmi  
Rokycany
Svazu bojovníků 
za svobodu 68,
337 01 Rokycany

konzultační doba pro  
neobjednané: 
Pondělí  8:00–9:00

Archa pro rodiny s dětmi 
Domažlice 
Sadová 636, 
344 01 Domažlice

konzultační doba pro  
neobjednané: 
Pondělí  8:00–9:00
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Podpořte nás
č. účtu: 9339 9339/0800
variabilní symbol: 02

NABÍZÍME

POSLÁNÍ

Posílit rodičovství tak, aby rodina zůstala pro dítě 
zázemím.

VIZE

Děti a rodiče na jedné lodi.

Úcta pro nás znamená, že: 

• bereme člověka takového, jaký je

• ctíme rodinu jako zázemí pro dítě

• chováme se lidsky

Spolupráce pro nás znamená, že: 

• hledáme možnosti řešení společně

• zvažujeme názor všech

• zapojujeme celou rodinu v zájmu dítěte

Pravdivost pro nás znamená, že:

• jednáme narovinu

• řídíme se pravidly

• stavíme na zkušenostech s vámi

Archa pro rodiny s  dětmi je určena pro rodiny 
s dítětem či mladým dospělým ve věku do 26 let 
v  obtížné životní situaci, kterou nedovede řešit 
vlastními silami:

• vztahy v  rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, 
problematický vztah s rodičem, asistovaný kontakt)

• výchovné poradenství (nevhodný styl, obtíže daného 
věku, poruchy chování)

• péče o  děti (příprava na přijetí dítěte, vytváření 
vhodného podnětného prostředí, nácvik zvládání péče 
v různých stádiích života dítěte, léčebný režim, školní 
zralost a  zvládání učiva, volný čas a  podpora zájmů 
dětí, hygiena, aj.)

• ekonomicky nepříznivá situace (rodinný rozpočet, 
nezaměstnanost, dluhy)

• nepříznivé podmínky v  bydlení (způsob a  kvalita 
bydlení, čistota a uspořádanost, chod domácnosti)

• vážná událost v rodině (úmrtí, nemoc, postižení)

• rizikové chování v  rodině (užívání návykových látek, 
alkoholismus, patologické hráčství, trestnou činnost, 
domácí násilí)

• uplatňování práv a zájmů (jednání s institucemi, přípa-
dové konference)

Rodiče umí zabezpečit potřeby dětí:

•  rodiče znají své povinnosti vyplývající ze zákonné   
 rodičovské odpovědnosti

•  rodiče využívají příležitost mít více dovedností  
 a znalostí

•  spolupráce rodiny a služby se pozitivně projevuje  
 v kvalitě života rodiče i dítěte

NAŠE PRINCIPY

Pomáháme rodinám zůstat na jedné lodi.

NÁŠ CÍL


