
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Podpora rodin
v péči sociálně-právní ochrany dětí

Popis poskytované služby: Služby jsou poskytovány nad rámec sociálních
služeb. Jedná se o aktivity, které na Krizovou pomoc navazují a nespadají do
základní činnosti sociálních služeb. Plní zpravidla cíle Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD), stanovené v individuálním plánu ochrany dítěte (IPOD).
Služba nabízí pomoc ohroženým dětem a rodinám v jejich péči. Tyto rodiny
jsou v situaci, kterou sami jako problémovou nevnímají, řešit jí nechtějí a ani
neumí.
Pro koho je služba určena:  Rodiny v rozvodovém/ rozchodovém či
porozvodovém stádiu, které OSPOD či soud vyhodnotí jako ohrožené
(vztahové problémy, nedostatečně rozvinuté rodičovské kompetence, domácí
násilí, závislosti rodičů atd.).
V čem je služba originální: Služba je bezplatná, nabízí dobrou dostupnost
psychologů, psychoterapeutů a psychodiagnostiku dětí.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Štěpánkova 107 a 108, 537 01 Chrudim Po, St - 07:30 - 17:00
Út - 07:30 - 15:30
Čt - 07:30 - 16:00
Pá - 07:30 - 14:30
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Rodina a děti - pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny , úprava styku s
dítětem , posouzení rodičovských kompetencí , pomoc dítěti při rozchodu
(rozvodu) rodičů , pomoc při sestavování návrhu úpravy péče o nezletilé dítě ,
pomoc pečujícím osobám 
Sociální vztahy - pomoc při řešení konfliktních vztahů , pomoc při
navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských
vztahů 
Výchova - pomoc s řešením výchovných problémů , poradenství pro rodiny v
náročných výchovných situacích 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Lenka Svobodová
Kontaktní email: kc (zavináč) pestalozzi.cz
Kontaktní telefon: 469 623 899



Service Web https://www.pestalozzi.cz
Organizace: Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Pověření k SPOD:  Stáhnout PDF

https://www.pestalozzi.cz
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/21
file:///uploads/attachment/attachment/8/Soci%C3%A1ln%C4%9B-pr%C3%A1vn%C3%AD_ochrana_d%C4%9Bt%C3%AD.pdf
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