RODINNÉ PORADENSTVÍ A RODINNÁ TERAPIE
Centrum primární prevence Semiramis z.ú. ve spolupráci s Ambulantními centry Laxus z.ú. nabízí
školám zapojeným v Programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování možnost
odkazovat rodiny dětí, které mají nejrůznější potíže, do služeb rodinného poradenství.

O JAKOU SLUŽBU SE JEDNÁ
Naše centra podporují rodinu jako jedinečné a pro dítě nenahraditelné místo zdravého vývoje.
Poskytují dlouhodobé odborné poradenství, pomoc a podporu rodině jako celku. Poskytované služby
vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, včetně překonání či odstranění problémů za pomoci
přirozených zdrojů rodiny.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi, ve kterých se vyskytuje jakákoliv forma rizikového
chování (problematické vztahy, role, pravidla; zanedbávání základní péče o děti, ohrožení jejich
vývoje; kriminalita, agrese, užívání drog, poruchy chování, poruchy přijmu potravy apod.).

JAK SLUŽBA PROBÍHÁ
Specifikem naší práce je, že pracujeme v tzv. poradenském páru. Na každém sezení s rodinou budou
vždy přítomni 2 pracovníci, žena a muž. První sezení je zejména informativní, vzájemně se
seznamujeme a poznáváme. Mluvíme o životní situaci a důvodech, proč rodina hledá pomoc. Dále se
setkáváme v průměru 1x za 14 dní a pracujeme na změně nebo zlepšení situace, se kterou rodina
přichází

NA KOHO SE OBRÁTIT, JAK SE OBJEDNAT
Objednání musí proběhnout na níže uvedených kontaktech. S objednáním samozřejmě může rodině
pomoci školní metodik prevence, školní psycholog či třídní učitel. Stačí zavolat, informovat
pracovníky o tom, že se jedná o rodinu odkázanou ze školy zapojené do preventivního programu a
domluvit si termín. Objednací doba se pohybuje okolo 14 dnů.
Veškeré informace jsou důvěrné a služby jsou poskytovány zdarma.
Ambulantní centrum Hradec Králové:
+420 495 515 907
Ambulance.hradec@laxus.cz
Pracovníci: Bc. Kateřina Kozáková, DiS.
Mgr. Jiří Staníček

Ambulantní centrum Pardubice:
+420 466 265 729
Ambulance.pardubice@laxus.cz
Pracovníci: Mgr. Kateřina Kábelová
Antonín Hrdý, DiS., Bc. Tomáš Potůček

Centrum rodinného poradenství Nymburk:
+420 606 365 338
crp@os-semiramis.cz
Pracovníci: Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. a Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Radka Plačková, DiS. a Mgr. Daniel Dvořák

