PORADENSTVÍ – zajišťujeme rodinám poradenskou podporu v nepříznivé či tíživé životní situaci. Poradenství poskytují
odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog), a to prostřednictvím osobní konzultace, telefonicky či
emailem. Klienti mohou rovněž využít služeb telefonické nonstop linky, která je pro klienty bezplatná a její provoz je nepřetržitý.
Pracovníci nonstop linky jsou proškolení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a vázáni mlčenlivostí. Klienti mohou využít rodinné
poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami, výchovné poradenství, speciálně-pedagogické poradenství,
psychologické poradenství, atd. Při poskytování poradenské podpory je zachována multidisciplinarita.

PREVENTIVNÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

– individuální konzultace v oblasti výchovy
dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů, syndrom 4 stěn, prevence domácího násilí. Psycholožka je v komunitním centru
přítomna 1x za týden.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY -

klientům z cílové skupiny nabízíme cyklus preventivních programů. Programy
povedou odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog) interaktivní formou. Bude kladen důraz na diskuzi
a možnost podělit se o své zkušenosti.

PRŮBĚŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE S KLIENTY, AKTIVIZAČNÍ
ČINNOST KLIENTŮ - zabezpečují všichni pracovníci komunitního centra pro rodinu. Zaměřeno na seznamování se
s klientem, zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí .

BESEDY A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – aktivita zaměřená na seznamování rodičů s aktuálními tématy, která
souvisí s tématikou výchovy a péče o děti, vztahů v rodině apod. Přínosem besed je nejen získávání nových poznatků, ale i možnost
získat nové kontakty, sdílet své zkušenosti, získat nový pohled na daná témata apod. Pro osoby pečující nabízíme vzdělávací
semináře na daná témata (z minulých let např. Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Rodina a finance, Kniha
života) či asistované kontakty.

VZÁJEMNÁ SETKÁVÁNÍ SVÉPOMOCNÝCH A PODPŮRNÝCH SKUPIN –

nabízíme
zájemcům, které spojují určitá specifika (např. rodiče samoživitele, rodiče dětí s hyperaktivitou, rodiče dětí se zdravotním
postižením). Přínosem vzájemných setkání je sdílení společných témat, předávání zkušeností, nalezení nových kontaktů,
emocionální podpora aj.

PODPORA VZTAHU DÍTĚTE FORMOU ASISTOVANÉHO KONTAKTU
ASISTOVANÝ KONTAKT DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI S BIOLOGICKOU RODINOU – Nabízíme
asistovaný kontakt, a to formou, která je nejvhodnější pro konkrétní dítě, jeho specifickou situaci a potřeby.
ASISTOVANÝ KONTAKT S RODINOU V DOBĚ PŘED ROZVODEM, BĚHEM NĚJ A PO ROZVODU – V případě, že
v rodině nastávají během rozvodového, či porozvodového řízení komplikované okamžiky je možné zvolit cestu asistovaného
kontaktu.

PORADENSKÁ NON STOP LINKA - Non stop linka je určena mladým lidem z náhradní rodinné a výchovné péče,
náhradním rodinám/rodičům, zájemcům o náhradní rodinnou péči. Osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a nedokážou
ji řešit vlastními silami. Bezplatná NON STOP LINKA – tel. 800 888 942

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU – DOMINO
Za Humny 167, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 577 218 708. +420 577 211 809. E-mail: kcr.nj@idomino.eu

