PODPORA A POSÍLENÍ
RODINY

ASISTOVANÉ
SLUŽBY

► Trápí vás rodinná situace a odborná
pomoc by se vám hodila?

„… vůbec se v těch formulářích
nevyznám… nechtějí s námi
komunikovat…“

„… mám strach, když se máma s tátou
přede mnou hádají…“
(Alena, 7 let)

► Pomohlo by vám, kdyby za vámi
docházel klíčový pracovník a pomáhal
vám?

Doprovodíme vás na úřady a instituce,
pomůžeme s vyplněním formulářů
a komunikací s úředníky.

Táto, mámo, babičko, dědečku…!

► Hrozí vám rozpad rodiny?
► Bylo by pro vás užitečné stabilizovat
rodinný rozpočet?

„… nemáme dostatečný příjem…
občas nemáme ani na jídlo…“

► Vidíte se s vaším dítětem málo?

Pomůžeme vám hledat práci, poradíme,
jaké dávky můžete čerpat, zajistíme
zdarma základní potraviny, drogerii,
případně i oblečení.

► Chtěli byste, aby bylo předávání vašeho
dítěte bezpečnější?

„… děti potřebují pomoc se školou…“

Náš odborný tým vám nabízí:

Naučíme vás, jak se s dítětem připravovat
do školy, případně vám pomůžeme najít
další pomoc.

► Potřebujete svolat vaši rodinu pro řešení
situace v rodině?

► Asistované setkávání/předávání
► Svolání rodinné konference
► Podporu a pomoc u vás doma

Komu je služba určena?
► Rodinám s dětmi do 18 let věku, které
žijí v Jihočeském kraji.

(Jana, 50 let)

Zajistíme bezpečné předání dětí mezi
rodiči.
				
„… jsem nešťastný, když si nemůžu hrát
s mámou/tátou…“		
(Patrik, 4 roky)
Zajistíme vhodné prostředí pro setkávání
dítěte s rodičem, pomůžeme s opětovným
navázáním vztahů.				

RODINNÁ KONFERENCE
„… nechci přijít o mámu ani o tátu…“
„… potřebuji, aby mě naši
respektovali…“
„… chtěla bych, aby můj hlas
byl slyšet…“
„… potřebuji, aby se máma s tátou
konečně domluvili bez zbytečných
hádek…“
„… mluvte spolu a poslouchejte jeden
druhého…“			
(Iva, 12 let)
Pomůžeme vaší rodině 				
vytvořit PLÁN RODINY.

„V Naproti rodině pomáháme
dětem strávit dětství a dospívání
ve fungujícím rodinném
prostředí.“

Riegrova 51 (4. patro)
370 01 České Budějovice
725 411 683
724 748 399
naprotirodine@jihoceskarozvojova.cz
www.naprotirodine.cz
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