
Poradenské služby zaměřené na podporu a pomoc při řešení 

obtížných životních situací. Pomoc lidem v nesnázích.

●   Práce
●   Bydlení

●   Finance 
●   Rodina

●   Ochrana práv 
●   Doprovázení 

●   Poradenství 
●   Podpora

Jedna z možností aktivního trávení volného času seniorů a zapojení se 

do společenského života. Příležitost a prostor k setkávání, pobavení, 

vzájemné komunikaci, kulturním a  společenským aktivitám.

●   Kulturní a společenské akce
●   Přednášky

●   Besedy
●   Vycházky a výlety

●   Společenské hry
●   Trénování paměti

Jsme tu pro Vás…
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Klub pro seniory

Poradenské centrum
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Něco málo z historie: 

… a současnost:

Salesiánské středisko mládeže je bezpečný 

a podnětný prostor pro společné trávení 

volného času především dětí a mládeže.

SALESIÁNSKÉ středisko mládeže
- dům dětí a mládeže České Budějovice

www. sasmcb.cz
www.facebook.com/sasmcbprogram pro předškoláčky

herna pro dět izájmové kroužky

nízkoprahový klub pro teenagery
doučování

chaloupky - let ní tábory akce pro veřejnost

víkendové akce

Provozuje mateřské centrum Máj, které slouží jako místo pro setkávání 

rodičů na rodičovské dovolené a široké veřejnosti, umožňuje jim vzájemné 

sdílení, seberealizaci, vzdělávání a nabízí široké spektrum volnočasových aktivit.

Činnost městské policie spočívá především v zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. 

●   Dopolední programy pro rodiče a děti
●   Odpolední kroužky pro děti
●   Večerní programy pro dospělé

●   Ochrana majetku
●   Bezpečnost osob
●   Klidné soužití

●   Dohled 
●   Veřejný pořádek
●   Prevence kriminality

●   Výlety
●   Pobyty
●   Vzdělávání

M Centrum pro mladou rodinu  

Městská policie České Budějovice 

http://mpolicie.c-budejovice.cz

www.mc-maj.com

Komunitní centrum Máj – místo setkávání všech generací. 

Pod jednou střechou sdílí prostor následující organizace, které 

nabízí návštěvníkům široké spektrum volnočasových, zájmových 

a vzdělávacích aktivit, poradenské služby či jen příležitost 

k odpočinku a popovídání si (u zastávky MHD J. Bendy).

2008
vznik projektového záměru

2010 
vyhlášení architektonické soutěže na KC Máj

2011 
veřejné projednávání KC Máj

2013 
zahájení stavby

2014 léto zahájení provozu
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