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Chráníme práva a potřeby dětí 

v ohrožených rodinách. 

Posilujeme schopnosti rodičů, 

aby pro jejich děti byl domov 

opravdu domovem.
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Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

Již od roku 1996 poskytujeme terénní a ambulantní sociální služby. Pomáháme lidem v nepříznivé 

sociální situaci, ve které se ocitli z důvodů zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo 

věku. Do naší činnosti patří také terénní sociální práce v ohrožených rodinách s dětmi.

Více se dozvíte na našich webových stránkách: 

Centra pro zdravotně postižené v Libereckém kraji
Oddělení sociálně-právní ochrany

Česká Lípa
Konopeova 812

470 01 Česká Lípa

T/F  487 853 481

E  spod.ceskalipa@czplk.cz

Jablonec nad Nisou
Spolkový dům

Emílie Floriánové 8

466 01 Jablonec nad Nisou

T/F  483 356 218

E  spod.jablonec@czplk.cz

Liberec
Zahradní 415/10

460 01 Liberec XI-Růžodol I

T/F  485 104 044

E  spod.liberec@czplk.cz

www.czplk.cz

Aktivity projektu „Komplexní odborná terénní ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi 

v Libereckém kraji“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.
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Chráníme práva a potřeby dětí v ohrožených 

rodinách v evidenci sociálně právní 

ochrany, kde rodiče bez pomoci a podpory 

odborníků nejsou schopni vytvořit svým 

dětem takové podmínky a šance do života, 

jaké mají děti vyrůstající ve funkčních 

neohrožených rodinách.

Cílenou, účinnou a intenzivní podporou 

při řešení aktuálních problémů v rodině 

usilujeme o posílení schopností 

a dovedností rodičů tak, aby dítě se svými 

rodiči mohlo zůstat doma a domov byl 

pro něj domovem…

Komu je služba určena?

Ohroženým rodinám s dětmi v evidenci OSPOD v Libereckém kraji

Klienti jsou podporováni nejčastěji v těchto oblastech:

 • Péče o děti a domácnost.

 • Výchova dětí, pravidelná školní docházka a příprava do školy.

 • Udržení nebo pomoc s nalezením bydlení a zaměstnání.

 • Doprovody při jednání na úřadech a dalších institucích.

 • Asistovaný kontakt rodičů s dětmi, asistované předávání dětí.

 • Odborné poradenství – psychologické, psychoterapeutické, 

právní a dluhové poradenství.

Kde a jak službu poskytujeme?

 • Služba je poskytována terénní formou v rámci Libereckého kraje.

 • Zahájení spolupráce se vždy řídí doporučením z OSPOD.

 • Intenzivní terénní služby poskytujeme v přirozeném prostředí klientů.

 • Respektujeme životní styl klientů s ohledem na příznivý vývoj 

a řádnou výchovu dětí.

 • Neřešíme nepříznivou situaci za klienta, ale u klientů podporujeme 

jejich aktivní účast na dosažení stanoveného cíle.

 • Vždy se řídíme individuálními potřebami dané rodiny.

 • Sociální služby včetně odborného poradenství poskytujeme bezplatně. 

 • Vzájemná spolupráce probíhá na základě uzavřené podepsané smlouvy.

Kdo v rodinách pomáhá?

Vysokoškolsky vzdělaní terénní sociální pracovníci, kteří respektují 

individuální potřeby rodin a jejich práva.

Služba je poskytována bezplatně.


