
Macaroni Soup

Tex Mex Chili

French Fries

Calamari

Beef Taco

3.99

$3.99

$4.50

$6.00

$7.50

Poradenství - poradenské rozhovory směřující k předcházení problémům v osobním životě,
vrstevnické skupině, rozhovory zejména s preventivním charakterem. Služba je poskytována
zdarma.
Individuální poradenství pro děti - bezpečný prostor pro Vaše dítě, kde může mluvit o všem,
co ho štve, co se mu děje, jaké otázky se u něj objevují v tématu rodiny, rozpadu rodiny,
výchovy a péče. Pracovnice pomocí her, tvoření, malování  může dítěti odkrýt možnosti,
nasměrovat ho, vyznat se v situaci, ve které se nachází. Služba je poskytována standardně
bez rodičů, pokud dítě nechce jinak. Služba je poskytovaná zdarma. 
Sociální pracovnice: Bc. Monika Zálešáková, DiS., Mgr. Veronika Jaborková  

Terapie – setkání vedená odborníky s dlouholetým výcvikem pracující pomocí terapeutických
metod s klienty, individuálně s dětmi i celou rodinou. Terapie pro rodiče řešící problémy s
výchovou, s péčí o děti, vztahy v rodině nebo prožívající krizi. Individuální terapie pro děti za
přítomnosti i bez přítomnosti rodičů. Terapie nabízí podporu ve zpracování konfliktů,
podporuje ve snaze naučit se hovořit o problémech a pocitech, podpořit komunikaci. Terapie
je poskytována dospělým i dětem. Služba je dětem ohroženým podle §6 zákona o SPOD
poskytována zdarma.
Externí terapeuti: Mgr. Jiří Barbořák, Mgr. Ivana Mikušková.

Odborné služby pro rodiny
Ohrožené dítě

Více informací ráda sdělí Monika:  zalesakova@cprhodonin.cz

Každý si zaslouží domov, kde ho vítají s úsměvem a láskyplnou náručí.
Usilujeme o to, aby byly děti v bezpečí...

Služby pomoci a podpory dětem

Follow your dreams

o životních plánech a o tom, jak si je plnit,
o zvládání těžkých situacích a řešení konfliktů,
o práci s emocemi, o tom, jak mluvit o svých potřebách a nebát se říct svůj názor,
o tom, jak najít pomocnou ruku, když cítím, že ji potřebuji,
o prožívání a sdílení vlastních názorů,
o sebepoznání a zlepšení komunikace s okolím...

Podpůrná skupina dospívajících ve věku 14+ 
Skupina s názvem Follow your dreams je pro dospívající, kteří se chystají na samostatný život,
chtějí být připraveni vzít zodpovědnost za sebe a svůj život do svých rukou. Skupina nabízí
možnost pobavit se, sdílet své starosti a přání.
Celkem 6 setkání/vždy v pátek.

O čem to je? 

Skupina je pro dospívající děti zdarma a účast na ní je dobrovolná.
Součástí je nabídka individuálních konzultací a terapií zdarma.

http://www.facebook.com/cprhodonin

