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

INKLUZE VE
VZDĚLÁVÁNÍ

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

Dále provozujeme:
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. Společně s klientem hledáme cestu
k porozumění společnosti a přípravě do života.
Rodinná poradna pomáhá zlepšovat situaci
rodin, aby v nich nedocházelo k fyzickému,
psychickému a sociálnímu strádání dětí.
Pěstounská péče pomáhá pěstounům vytvořit
pro děti bezpečný domov. Pěstouny respektujeme
a posilujeme kontakt dětí s biologickou rodinou.
Dětská skupina a MC Koblížek nabízí
vzdělávání, hlídání dětí a volnočasové aktivity
pro rodiče a děti, aby mohli smysluplně
naplňovat společné chvíle.

RODINA V CENTRU, z.ú.
Komunitní centrum
Nemocniční 369 (vchod z ulice B. Egermanna)
473 01 Nový Bor
Bc. Kateřina Hřebřinová
odborná garantka
608 004 117, hrebrinova@rodinavcentru.cz
Helena Marvanová
poradkyně na ZŠ náměstí Míru
605 406 635, marvanova@rodinavcentru.cz
Bc. Viera Traupová
poradkyně na ZŠ Nový Bor, Generála Svobody
a na ZŠ Praktická
608 001 248, traupova@rodinavcentru.cz
Mgr. Veronika Marešová
poradkyně pro rodiče na ZŠ U Lesa
608 002 959, maresova@rodinavcentru.cz
Barbora Wünschová
poradkyně na MŠ Klíček
608 001 878, wunschova@rodinavcentru.cz
Dominika Zajáčková
pedagožka v předškolním klubu
zajackova@rodinavcentru.cz
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rodinavcentru,
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Poskytujeme dětem a žákům
všestrannou podporu při řešení
školního neúspěchu a jeho
předcházení.

Komu je služba určena?

Jaké služby lze využít?

Kde nás najdete?

• rodičům a jejich dětem v předškolním věku,
které teprve stojí před vstupem do školy nebo
školky

Předškolní klub
připravuje děti ve věku 2 – 6 let na vstup do mateřské nebo základní školy. Klub je dětem otevřen
v dopoledních hodinách, rodiče mohou zdarma
využít odborné pomoci pedagožky předškolního
klubu.

Předškolní klub
Komunitní centrum
Nemocniční 369, Nový Bor

• dětem a žákům, kteří jsou vlivem sociálního
prostředí, ze kterého vycházejí, ohroženi
školním neúspěchem
• rodičům žáků základních škol, kteří potřebují
pomoc při kontaktu se školským prostředím
• pedagogickým pracovníkům, kteří si rozšíří
vzdělání o nové metody práce s dětmi se
specifickými potřebami
• pro zájemce z řad široké i odborné veřejnosti, pro které jsou připraveny diskuse na téma
inkluze ve vzdělání

Individuální podpora rodičů dětí z MŠ
poradkyně pomáhá rodičům při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotnickými institucemi,
včetně doprovodu.

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.
Poradenství – pomáháme klientům zorientovat
se ve vlastní situaci.

ZŠ Arnultovice Nový Bor,
Generála Svobody 114

Individuální podpora rodičů ze ZŠ
poradkyně a odborná garantka pomáhají rodičům při jednání se vzdělávacími, sociálními
a zdravotnickými institucemi, včetně doprovodu.

ZŠ Praktická Nový Bor, náměstí Míru 104

Mediace
za pomoci mediátora (prostředníka) řeší rodiče,
žáci nebo učitelé konfliktní situace ve škole nebo
výchovné a vzdělávací obtíže.

ZŠ U Lesa Nový Bor, B. Němcové 539

Co můžete očekávat?
Vzájemný respekt – vaše problémy nezlehčujeme, naopak vážíme si vaší důvěry v nás.

MŠ Klíček
Svojsíkova 754, Nový Bor

ZŠ náměstí Míru Nový Bor, náměstí Míru 128

Konzultační hodiny najdete na webu:
www.rodinavcentru.cz

Doučování a prázdninové aktivity pro děti
pořádá NZDM Vafle.
Setkání s veřejností
veřejné diskuse na téma inkluzivního vzdělávání.

Dobrovolnost – rodiče a děti využívají služeb
dobrovolně.

Všechny služby jsou bezplatné.

