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Odbornými sociálními
službami zlepšujeme život
dětí na Novoborsku.
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Dále provozujeme:
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.

Kontakty:

SAS Štafeta pomáhá rodinám s dětmi
v těžké životní situaci. V prostředí jejich
domácnosti rodičům předáváme praktické
dovednosti, jak vytvořit vhodné podmínky
pro výchovu svých dětí.

Bc. Kateřina Hřebřinová
odborná garantka
608 004 117
hrebrinova@rodinavcentru.cz

Mgr. Veronika Marešová
poradkyně pro rodiče na ZŠ U Lesa
608 002 959
maresova@rodinavcentru.cz
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Mgr. Jitka Matoušková
poradkyně na MŠ Klíček
608 003 336
matouskova@rodinavcentru.cz
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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.

Bc. Viera Traupová
poradkyně na ZŠ Arnultovice a na ZŠ Praktická
608 001 248
traupova@rodinavcentru.cz
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Pěstounská péče pomáhá pěstounům
vytvořit pro děti bezpečný domov.
Pěstouny respektujeme a posilujeme
kontakt dětí s jejich biologickou rodinou.

Helena Marvanová
poradkyně na ZŠ náměstí Míru
605 406 635
marvanova@rodinavcentru.cz
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Rodinná poradna pomáhá zlepšovat
situaci rodin, aby v nich nedocházelo
k fyzickému, psychickému a sociálnímu
strádání dětí.

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

rodinavcentru

Poskytujeme dětem a žákům všestrannou
podporu při řešení školního neúspěchu
a jeho předcházení.

Komu je služba určena?

Jaké služby můžete využít?

• Dětem a žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, protože mají speciální
vzdělávací potřeby a výchovné obtíže.

Tíživé situace – zajištění okamžité pomoci
dětem, podpora při řešení problémů se spolužáky, rodiči a pedagogickými pracovníky.

• Rodičům dětí a žáků, kteří potřebují
pomoc s rozvojem rodičovských
kompetencí a při kontaktu se školou
a dalšími institucemi.

Komunikace mezi žákem, rodiči a školou
– zprostředkování nestranné a nehodnotící komunikace, podpora dětí v komunikaci s učiteli
a navázání kontaktu mezi školou a rodinou.

• Pedagogickým pracovníkům základních
a mateřských škol v Nového Boru.

Pracujeme na těchto školách:
ZŠ náměstí Míru Nový Bor
ZŠ U Lesa Nový Bor
ZŠ Arnultovice Nový Bor
ZŠ Praktická Nový Bor
MŠ Klíček a její provozovny

Jednání s dalšími institucemi a doprovody
na úřady – zprostředkování navazujících odborných služeb, asistence při jednání a doprovod do příslušné instituce.
Poradenství v oblasti legislativy
– orientace v legislativě a výstupech školských
poradenských zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně – pedagogické
centrum aj.).
Poradenství při přechodu mezi jednotlivými stupni škol – pomoc při přípravě na vstup
do MŠ, při zápisech do MŠ a ZŠ, poradenství
v oblasti studia na SŠ a uplatnění na pracovním trhu.

Koordinace výchovných komisí
a případových konferencí – podpora
při řešení náročných situací se zapojením
školy i rodiny.

Co můžete očekávat?
Vzájemný respekt – vaše problémy nezlehčujeme, naopak vážíme si vaší důvěry.
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 a nasměrovat je na
konkrétní službu.
Dobrovolnost – rodiče a děti využívají
služeb dobrovolně.

Pomoc při distančním vzdělávání – zajištění
počítačové techniky a podpora dětí během
výuky.
Podpora při naplnění volného času dětí
Konzultační hodiny poradců
najdete na webu:
www.rodinavcentru.cz/služby/inkluze

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky
a asistenty – nové výukové metody, které
napomáhají k inkluzi socioekonomicky znevýhodněných žáků do vzdělávacího systému.

Všechny služby jsou bezplatné.

