


rodiny s dětmi, které jsou v evidenci sociálně právní ochrany »

vyhledávat děti, na které se zamě- »
řuje sociálně-právní ochrana podle 
§ 6 (§ 10 odst. 1 písm. a zákona)

pomoc rodičům při řešení výchov- »
ných nebo jiných problémů souvi-
sejících s péčí o dítě (§ 11 odst.  
1 písm. a zákona)

poskytovat nebo zprostředkovat  »
poradenství rodičům při výchově  

MáMe pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany dle zákona č. 359/1999 
sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  
ve znění pozdějších předpisů.



podporu prohloubení vztahu  »
rodičů s dětmi

prevenci zanedbání péče o děti   »
a podporu vytváření sítě na 
ochranu práv a potřeb dětí

zvýšení rodičovských kompetencí  »
v péči o děti

zvýšení „životaschopnosti“  »
rodiny

tréninkové aktivity »

doprovody a další »

a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené  
(§ 11 odst. 1 písm. b zákona)

pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy za- »
měřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu (§ 11 odst. 1 písm. 
c zákona)

zřizovat a provozovat zařízení odborného poradenství pro  »
péči o děti (§ 40 zákona)



www.czplk.cz
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aktivity projektu „komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi 

v libereckém kraji“ jsou podpořeny z dotačního programu rodina a ochrana práv dětí Mpsv.“

centruM pro zdravotně postižené   »
jablonec nad nisou

 emilie Floriánové 8, 466 01 jablonec nad nisou

centruM pro zdravotně postižené   »
česká lípa

 konopeova 812, 470 01 česká lípa

tel./Fax: 487 853 481                                                                                          e-mail: czpcl@volny.cz

tel./Fax: 483 356 218
e-mail: czpjbc@volny.cz

centruM pro zdravotně postižené   »
seMily

 archivní 570, 513 01 semily

tel./Fax: 485 104 044
e-mail: czplk@volny.cz

tel./Fax: 488 577 841
e-mail: czpsm@volny.cz

centruM pro zdravotně postižené   »
liberec

 zahradní 415/10, 460 01 liberec Xi


