Svitavy

Základní èinnosti poskytujeme
bez úhrady nákladù
a pøípadnì i anonymnì.

Kde nás najdete:
Krizové centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy
tel.: +420 461 321 100, +420 461 321 200
e-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
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Krizové centrum

Asistovaný kontakt - jedná se o zprostøedkování
kontaktu mezi dítìtem a rodièem v situaci, kdy dítì
ztratilo kontakt a vazbu na jednoho z rodièù, nebo
kdy se na základì nefunkèních vztahù dlouhodobì
s jedním z rodièù nestýkalo a tento rodiè má zájem
o obnovení kontaktu.

Krizové centrum J. J. Pestalozziho poskytuje
psychosociální služby klientùm v
Pardubickém kraji, kteøí se ocitli v krizové
situaci, jež naléhavì ohrožuje život, èi
významnì snižuje jeho kvalitu a vyžaduje
bezodkladné øešení. Usiluje o
znovuzaøazení tìchto osob
do spoleènosti a zlepšení kvality
jejich života.
Služba je urèena osobám v krizové situaci
všech vìkových kategorií
a obìtem domácího násilí.
Služba není poskytována osobám, které
jsou pod vlivem návykových látek, nebo by
mohly jakýmkoli jiným zpùsobem ohrozit
pracovníka.

KRIZOVÉ CENTRUM POSKYTUJE
NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
Krizovou intervenci - jedná se o zpracování krizového
stavu klienta metodou krizové intervence (ke krizi
mùže vést ztráta zdraví èi blízkého èlovìka, rozvod,
vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování
o nìèem, láska a nenávist, hromadné neštìstí
a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti,
myšlenky na sebevraždu, psychické a tìlesné týrání
a zneužívání a mnoho dalších situací).

Nácvik rodièovských dovedností (aneb když dítì
zlobí) - nabízíme skupinový èi individuální trénink
zamìøený na získávání rodièovských dovedností,
jedná se o 10 setkání, na kterých seznamujeme
rodièe s hravou pùlhodinkou a jejími metodami
a pravidly.

Komplexnì sociálnìprávní pomoc - informace
o možnosti a místech èerpání sociálních dávek
(napø. pøíspìvek na bydlení, dávky hmotné
nouze). Dále zprostøedkováváme kontakt
s právníkem, pomáháme pøi zadlužení,
sepisujeme rùzné žádosti, žaloby (rozvod,
svìøení dítìte do péèe,...).
Terapeutickou a poradenskou pomoc pomáháme uživateli se zorientovat v tìžké
situaci a snažíme se navodit žádoucí zmìny
a tím podporujeme jedince k úzdravì.
(provádíme individuální poradenství,
partnerské, manželské, rodinné, kariérové,...).
Psychologickou diagnostiku - jedná se
o standardizovaný zpùsob vyšetøení. Dle typu
problému, který je tøeba vyšetøit, se volí èi
kombinují klinické èi testové metody.

NA KRIZOVÉ CENTRUM JE MOŽNÉ
OBRÁTIT SE:
osobnì na adrese Milady Horákové 10, Svitavy
telefonicky na èísle 461 321 100, 461 321 200
e-mailem na adrese kcsvi@pestalozzi.cz
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7.30 - 17.00 hod.
7.30 - 15.30 hod.
7.30 - 17.00 hod.
7.30 - 16.00 hod.
7.30 - 14.30 hod.

nebo dle potøeb klienta

