
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Program
NENA - Domov bez násilí

Popis poskytované služby: Program NENA – Domov bez násilí je zaměřen k
vyšší podpoře bezpečí všech členů rodiny včetně dětí. Klient programu se učí
vidět příčiny svého násilného chování. Společně s etopedem hledá cestu z
kruhu násilí. Postupně se učí lépe nahlížet na své jednání a chování, které
vedlo k vytváření problémů v jeho životě. Vzhledem k maximálnímu počtu 5
setkání není cílem individuální osobnostní změna, ale náhled, reflexe a
uvědomění.
Pro koho je služba určena:  Cílovou skupinou jsou i nadále osoby ohrožené
domácím násilím. Rozšířením služeb se snažíme pomoci celému rodinnému
systému, který byl domácím násilím zasažen. Program NENA je určen pro ženy
a muže starší 18 let, kteří nezvládají agresi ve vztazích a jsou motivování ke
změně svého chování.
V čem je služba originální: Zájemci mohou do programu vstoupit
dobrovolně nebo na základě doporučení příslušné organizace (soud, PČR,
OSPOD, PMS apod.)
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Erno Koštála 1014, 530 02
Pardubice

Po - Na konzultaci je nutné se předem objednat na uvedeném telefonním
čísle
Út, St, Čt, Pá - Na konzultaci je nutné se předem objednat na uvedeném
telefonním čísle
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Bandžuchová
Kontaktní email: iva.bandzuchova (zavináč) skp-centrum.cz
Kontaktní telefon: 773 449 989
Service Web https://www.skp-centrum.cz/program-nena
Organizace: SKP-CENTRUM, o.p.s.

https://www.skp-centrum.cz/program-nena
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/25

	KARTA SLUŽBY
	Název služby/zařízení: Program NENA - Domov bez násilí
	Popis poskytované služby: Program NENA – Domov bez násilí je zaměřen k vyšší podpoře bezpečí všech členů rodiny včetně dětí. Klient programu se učí vidět příčiny svého násilného chování. Společně s etopedem hledá cestu z kruhu násilí. Postupně se učí lépe nahlížet na své jednání a chování, které vedlo k vytváření problémů v jeho životě. Vzhledem k maximálnímu počtu 5 setkání není cílem individuální osobnostní změna, ale náhled, reflexe a uvědomění.
	Pro koho je služba určena: Cílovou skupinou jsou i nadále osoby ohrožené domácím násilím. Rozšířením služeb se snažíme pomoci celému rodinnému systému, který byl domácím násilím zasažen. Program NENA je určen pro ženy a muže starší 18 let, kteří nezvládají agresi ve vztazích a jsou motivování ke změně svého chování.
	V čem je služba originální: Zájemci mohou do programu vstoupit dobrovolně nebo na základě doporučení příslušné organizace (soud, PČR, OSPOD, PMS apod.)
	Jakou formou je služba poskytována:
	Ambulantní
	Oblasti pomoci a aktivity:
	Jaká je cena služby: Zdarma
	Na koho se mohu obrátit
	Kontaktní osoba: Mgr. Iva Bandžuchová
	Kontaktní email: iva.bandzuchova (zavináč) skp-centrum.cz
	Kontaktní telefon: 773 449 989
	Service Web https://www.skp-centrum.cz/program-nena
	Organizace: SKP-CENTRUM, o.p.s.


