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

Bc. Lucie Kotlánová Honzíková
klíčová pracovnice
776 406 675
honzikova@rodinavcentru.cz
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Bc. Michaela Týnková
klíčová pracovnice
774 326 737
tynkova@rodinavcentru.cz

na

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.

Lenka Blahová, DiS.
klíčová pracovnice
775 601 964
blahova@rodinavcentru.cz

di

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.

Dominika Babáková
vedoucí pěstounské péče
604 416 382
babakova@ rodinavcentru.cz
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Inkluze ve vzdělávání poskytuje dětem
a žákům všestrannou podporu při řešení
školního neúspěchu a jeho předcházení.

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

w

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:

w

Rodinná poradna pomáhá zlepšovat
situaci rodin, aby v nich nedocházelo
k fyzickému, psychickému a sociálnímu
strádání dětí.

rodinavcentru

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

Komu je služba určena?

Jaké služby můžete využít?

• Pečujícím osobám v evidenci, se kterými
Rodina v centru uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče. Doprovázíme pouze
pěstounské rodiny, které pečují o děti
vedené v Libereckém kraji;

Výpomoc se zajištěním péče o dítě při
vyřizování nezbytných náležitostí – odlehčení v péči o přijaté děti, například v situacích,
kdy se pěstouni účastní jednání na úřadech,
u soudu a podobně.

• lidem odpovědným za výchovu dítěte
(biologičtí rodiče a vykonavatelé jiné
formy náhradní rodinné péče);

Zprostředkování odborné individuální
pomoci – možnost řešit specifické potíže
členů rodiny za pomoci odborníka, nejčastěji
v oblastech pedagogiky, psychologie, výchovných problémů, rodinné terapie, finančního
hospodaření a dalších.

• zájemcům o náhradní rodinnou péči z řad
široké veřejnosti;
• dětem, které jsou v obtížné situaci.

Kde nás najdete?
Dům rodiny, Křižíkova 980, 473 01 Nový Bor
Mateřské centrum Koblížek, Kalinova 572,
473 01 Nový Bor

Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s biologickou rodinou – podpora pěstounů v kontaktu s biologickou rodinou svěřeného dítěte
a zajištění bezproblémového průběhu těchto
setkání.
Odlehčovací péče – šance pro pěstouny
vybrat si každoroční pravidelnou dovolenou
zajištěním příměstských nebo pobytových
táborů pro děti, které mají v péči.

8:00 – 17:00

Vzdělávání – zajištění vzdělávání, jež mají
pěstouni povinné ze zákona, formou jednodenních i vícedenních seminářů na témata
související s pěstounskou péčí.

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

Doučování dětí – pomoc při zlepšení studijních výsledků dětí v pěstounské péči, doučování vedou dobrovolníci z řad veřejnosti.

Provozní doba:

Intenzivní doprovázení rodiny
– zlepšení situace rodiny a pomoc při
řešení aktuálních potíží prostřednictvím
doprovázení na úřady, do poraden, škol
a podobně.

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.
Sepsání dohody – s klienty je sepsána
dohoda o spolupráci.
Kontakt s původní rodinou – usilujeme
o to, aby děti neztratily kontakt se svojí
biologickou rodinou.

Služba je poskytována na základě
pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí vydaným Libereckým
krajem.

