„Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci,
mladším jako bratrům, starším ženám jako
matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě.“

Kde o Šanci pro rodinu najdete informace?
~~ na adrese: Vrchlického 10, Polička 572 01
~~ na internetu: www.policka.charita.cz

Jak se do Šance pro rodinu dostanete?
Kontaktujte nás na tel. č.: 733 676 736
nebo 733 676 735

Co máte udělat, když chcete službu Šance pro
rodinu využít?
~~ zavolat vedoucímu Šance pro rodinu na
tel. č.: 733 676 736 nebo 733 676 735
~~ napsat e-mail vedoucímu Šance pro rodinu
na adresu: sas.nrp@pol.hk.caritas.cz
~~ osobně navštívit středisko Šance pro rodinu
na Vrchlického 10, 572 01 Polička

Co Vám doporučujeme?
Pokud váháte, zda je tato služba právě pro vás,
volejte na tel. č.: 733 676 736 nebo 733 676 735,
a my Vám poradíme.

1. Timoteovi 5, 1-2

1. Šance pro rodinu
Charitní dům III
Vrchlického 10, Polička, 572 01
tel.: 733 676 736, sas.nrp@pol.hk.caritas.cz

Šance pro
rodinu

2. Centrum náhradní rodinné péče
3. Občanská poradna
4. Nízkoprahové denní centrum
5. Otevřené dveře
6. AC dílny
7. Denní stacionář
8. Osobní asistence
9. Charitní pečovatelská služba
10. Charitní ošetřovatelská služba

Řešíte v rodině situace,
které mohou mít
nepříznivý vliv na vaše
nezletilé děti?
Není ve vašich silách
je řešit , a přesto
byste se od nich
rádi osvobodili?

Oblastní charita Polička
Vrchlického 22, Polička, 572 01
IČO: 49325515
tel.: 461 725 552
reditel@pol.hk.caritas.cz
www.policka.charita.cz
číslo účtu: 351105664/0600

Oblastní charita Polička
Vám může nabídnout...

1.

Co je Šance pro rodinu?
Je tým lidí, kteří pomohou a poradí rodinám,
které se ocitly v obtížné situaci a chtějí najít
řešení. Napomáhá všem členům rodiny, aby se
mohli dle svých možností a schopností do řešení
situace zapojit, aby došlo ke zlepšení.

Pro koho je Šance pro rodinu?
Pro rodiny s nezletilými dětmi v obtížné životní
situaci, které potřebují poradenství, podporu
nebo pomoc.

Jak Šance pro rodinu slouží?

3. Vztahů:
~~ budeme vás navštěvovat a spolu s vámi
pracovat na posílení sebevědomí každého
člena vaší rodiny
~~ připravíme s vámi rodinná sezení zaměřená
na podporu vzájemných vztahů
~~ podpoříme vás i vaše dítě při jeho návratu
z ústavní výchovy zpět do rodiny
~~ pomůže vám s upevňováním sourozeneckých
a rodinných vztahů
~~ při komplikovaných vztazích mezi rodiči
zajistíme asistované kontakty rodičů
s dítětem
~~ poskytneme vám prostor a čas pro rozhovor
o tom, co vás tíží

Kde Šance pro rodinu se svými klienty pracuje?
~~ v domácím prostředí rodiny
(tzv. terénní služba)
~~ v případě potřeby v sídle služby – Vrchlického
10, Polička (tzv. ambulantní služba)

Kdo jsou pracovníci Šance pro rodinu?
Sociální pracovníci, speciální a sociální
pedagogové vzdělávaní v problematice práce
s rodinou.

Kolik za služby Šance pro rodinu zaplatíte?
Služby jsou poskytovány zdarma.

Poskytuje pomoc, podporu a informace
v oblastech:
1. Výchovy a vzdělávání:
~~ podpoříme vás při nácviku péče o dítě
~~ posílíme vaši schopnost nastavovat hranice
ve výchově dětí
~~ pomůže vám i dětem nalézt vhodný systém
učení a přípravy do školy
~~ pomůže vám při zajišťování domácích prací
2. Kontaktu se společenským prostředím:
~~ doprovodíme vás s vašimi dětmi a podpoříme
vás při složitějším jednáním se školou, při
návštěvě lékaře, psychologa, psychiatra,
pedagogicko psychologické poradny
nebo soudu

Šance pro rodinu

4. Práv, povinností a osobních záležitostí:
~~ poradíme vám v sociální oblasti
~~ pomůžeme vám při vyřizování pracovních
a bytových záležitostí
~~ poskytneme vám podporu i v běžných
záležitostech, v kterých se cítíte nejistí

Kdy Šance pro rodinu funguje?
V pracovní dny od 7 hodin
do 18 hodin.

www.policka.charita.cz

