Rodina v centru odbornými sociálními službami
zlepšuje život dětí na Novoborsku.

KONTAKTY
Rodinná poradna

Rodina v centru je nestátní nezisková organizace
působící v Novém Boru od roku 2005.

Dále provozujeme:
Pěstounská péče pomáhá pěstounům vytvořit
pro děti bezpečný domov. Pěstouny respektujeme
a posilujeme kontakt dětí s biologickou rodinou.
Mateřské centrum a miniškolka Koblížek
nabízí vzdělávání, hlídání dětí a volnočasové
aktivity pro rodiče a děti, aby mohli smysluplně
naplňovat společné chvíle.
Dluhová poradna poskytuje odbornou pomoc
lidem, kteří se dostali do problémů s financemi
a jsou zadlužení.
NZDM Vafle pomáhá dětem a mladým lidem
od 6 do 26 let s řešením každodenních problémů, podporuje je v uskutečnění vlastních aktivit,
nabízí jim bezpečný prostor a kontakt s pracovníky, tím je vede k lepšímu porozumění společnosti
a přípravě do života.
Inkluze ve vzdělávání poskytuje dětem
a žákům z Novoborska všestrannou podporu při
řešení školního neúspěchu a jeho předcházení.
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Zlepšujeme situaci rodin,
aby v nich nedocházelo k fyzickému,
psychickému a sociálnímu
strádání dětí.

Komu je služba určena?

Jaké služby lze využít?

Co můžete očekávat?

Rodinám z Nového Boru a okolních obcí,
které se potýkají s těmito problémy:

Psychologické konzultace – setkání dítěte nebo člena rodiny s terapeutem, který vede
klienta k porozumění sobě samému a zároveň
okolnímu světu.

Vzájemný respekt – vaše problémy nezlehčujeme, naopak vážíme si vaší důvěry v nás.

Vztahy v rodině
• rozchod v rodině, napětí, hádky
• úprava péče o děti po rozchodu rodičů
• domácí násilí, bití, týrání, zneužívání dětí
i ostatních členů rodiny
Škola
• špatný prospěch ve škole, šikana a problémy
se spolužáky i kamarády
• záškoláctví
Rizikové chování
• výchovné problémy dětí a mládeže, přestupky
a trestná činnost
• těhotenství u nezletilých dívek
• závislosti u dětí a jejich rodičů - alkohol,
omamné látky a patologické hráčství

Mediace – mimosoudní řešení složité rodinné
situace za pomoci prostředníka - mediátora.
Založena na principu dobrovolnosti, určena
pro partnerské dvojice.
Případová konference – setkání rodiny
a odborníků, kteří mohou přispět k řešení složité
rodinné situace. Konkrétní kroky sepsané v plánu
vytváří záchranný kruh pro ohroženou rodinu.
Asistované předávání – předávání dětí mezi
rodiči nebo prarodiči za přítomnosti pracovníka
organizace. Uskutečňuje se v prostorech
Komu- nitního centra.
Asistovaný kontakt – doprovázení dítěte při
kontaktu s jedním z rodičů nebo prarodičů s cílem zajistit bezpečí a klid pro všechny zúčastněné.
Skupinové vzdělávací aktivity – besedy,
celodenní kurzy a další vzdělávání v oblastech
rodičovství a výchovy dětí.

Sepsání dohody – s klienty je sepsána dohoda o spolupráci, která má informační charakter.
Bezplatnost služeb – všechny služby můžete
využívat bezplatně.
Poradenství – pomáháme klientům zorientovat
se ve vlastní situaci a nasměrovat je na konkrétní službu.

Kde nás najdete?
Komunitní centrum
Nemocniční 369
Nový Bor
Po – Pá

8.00 – 16.00

Často jsme v terénu,
proto si schůzku raději
domluvte předem
telefonicky.

• psychické poruchy u dětí – deprivace, poruchy
chování, poruchy příjmu potravy,
sebepoškozování

Všechny služby jsou bezplatné.

Mlčenlivost a oznamovací povinnost
– v případě sdělení důvěrných a citlivých
informací zachováváme mlčenlivost. Výjimku
tvoří informace o týrání, zneužívání dětí
a zanedbávání péče o děti.

Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
Operační programu Zaměstnanost
a ze státního rozpočtu České republiky.

