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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
pomáhá rodinám s dětmi v těžké životní situaci. 
V prostředí jejich domácnosti rodičům předává-
me praktické dovednosti, jak vytvořit vhodné  
podmínky pro výchovu svých dětí.

Kontakty:
Rodina v centru, z.ú.
Sídlo organizace
Křižíkova 980, 473 01 Nový Bor
IČ: 27004295

Vladěna Baštová, DiS.
vedoucí SAS Štafeta
775 509 150
bastova@rodinavcentru.cz

Petra Kotešovicová 
terénní pracovnice
778 001 694 
kotesovicova@rodinavcentru.cz

Mgr. Petra Vlčková
ředitelka
724 326 889
vlckova@rodinavcentru.cz

    
rodinavcentru

Dále provozujeme:
NZDM Vafle pomáhá dětem a mladým 
lidem od 6 do 26 let s řešením každo-
denních 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. 

Inkluze ve vzdělávání poskytuje dětem 
a žákům všestrannou podporu při řešení 
školního neúspěchu a jeho předcházení.   

Pěstounská péče pomáhá pěstounům 
vytvořit pro děti bezpečný domov.  
Pěstouny respektujeme a posilujeme  
kontakt dětí s jejich biologickou rodinou.

Dětská skupina a mateřské centrum 
Koblížek nabízí vzdělávání, hlídání dětí 
a volnočasové aktivity pro rodiče a děti, 
aby mohli smysluplně naplňovat společné 
chvíle. Pomáháme rodičům s návratem  
do práce.

Odbornými sociálními  
službami zlepšujeme život 
dětí na Novoborsku.
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Jaké služby můžete využít?
Poradenství – pomoc v nepříznivé situaci 
a informování o možnostech řešení životních 
problémů. 

Osobní doklady – zajištění občanského  
průkazu, cestovního dokladu, povolení  
k pobytu, rodného listu a dalších dokladů.  

Hledání práce – pomoc se sepsáním  
životopisu, vyhledáváním práce, vzdělání  
či rekvalifikace na internetu. Možnost využití 
počítače k oslovení zaměstnavatelů, pomoc 
v komunikaci se zaměstnavatelem. 

Hmotné zabezpečení rodiny – poradenství 
v oblasti sociálních dávek nebo řešení dluhů, 
včetně komunikace s exekutory. Podpora při 
tvorbě vyrovnaného domácího rozpočtu.

Bydlení – vyhledávání vhodného bydlení,  
podpora při komunikaci s majiteli bytu a rea-
litními agenturami. Pomoc s vedením chodu 
domácnosti mladým rodinám.

Zdravotní způsobilost – vyhledávání odborné 
zdravotní péče, poradenství v prevenci infekč-
ních chorob, doprovody k lékaři.

Právo a bezpečí – podpora obětem trestné 
činnosti. Poradíme vám, jak uplatnit svoje  
práva, pokud vás někdo okradl, napadl, zbil, 
nebo vydíral. 

Komu je služba určena?
Rodinám s dětmi z Nového Boru a okolních 
obcí žijícím v nepříznivé sociální situaci.  

Kde nás najdete? 
Dům rodiny, Křižíkova 980, 473 01  Nový Bor 

Provozní doba:
Terénní služba:
Pondělí  7:00 – 17:00  
Úterý 11:00  – 15:00 
Středa 7:00  – 17:00 
Čtvrtek 11:00  – 15:00 
Pátek 7:00  – 13:00 

Ambulantní služba je poskytována  
po předchozí dohodě v době: 
Úterý 9:00  – 11:00 

SAS Štafeta je registrovanou sociální 
službou dle zákona o sociálních  
službách.

Rodinné vztahy – pomoc při sepsání  
žádosti o rozvod, při stanovení či vymáhání 
výživného. Doprovodíme vás k soudu nebo 
podpoříme při jednání na úřadech. 

Rodičovské kompetence – poradenství 
v oblasti psychomotorického rozvoje  
dítěte a podpora při výchově dětí.  
Zajistíme doučování a pomůžeme řešit  
problémy ve škole. 

Co můžete očekávat? 
Mlčenlivost – v případě sdělení důvěrných 
a citlivých informací zachováme mlčenlivost. 

Vzájemný respekt – vaše problémy nezleh-
čujeme, naopak si vážíme vaší důvěry.

Sepsání smlouvy – s klienty je sepsána 
smlouva o spolupráci.

Dobrovolnost – rodiče a děti využívají  
služeb dobrovolně.  

Všechny služby jsou bezplatné.


