16. červenec 2014

Odborné sociální poradenství - Centrum psychologické
pomoci, p. o., Rodinná a manželská poradna Nový Jičín
Manželská a předmanželská poradna v Novém Jičíně byla pro veřejnost otevřena v listopadu
1974. Zřizovatelem byl tehdejší okresní národní výbor. Od svého založení funguje
nepřetržitě, jen několikrát změnila místo působiště a také název. Od 1. ledna 2003 je
poradna detašovaným pracovištěm Centra psychologické pomoci, p. o. P O S L Á N Í
Pomáháme formou odborného sociálního poradenství lidem, kteří pociťují (vnímají) svou
osobní, partnerskou, rodinnou či mezilidskou situaci jako obtížnou (nepříznivou) a chtějí ji
porozumět, změnit nebo řešit. ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY - odbornost a kvalita služeb
- služby jsou poskytovány pouze odborně vzdělanými psychology, manželskými a rodinnými
poradci, speciálními pedagogy, terapeuty, sociálními pracovnicemi - anonymita klienta –
svým klientům dokážeme zajistit anonymitu - mlčenlivost - veškeré informace jsou chráněny
v souvislosti s povinností mlčenlivosti - důvěra a bezpečí - služby poskytujeme v atmosféře
důvěry a bezpečí pro klienta - respektujeme svobodnou volbu klienta - klient se k návštěvě
poradny rozhoduje samostatně, nepotřebuje žádná doporučení - flexibilita - dle potřeb
klienta může být poradenský proces měněn, doplňován, redukován, aktualizován komunikaci přizpůsobujeme klientovi – komunikace s klientem je vedena v jemu
srozumitelné úrovni; minimalizujeme užívání odborných výrazů, kterým by klient nemusel
rozumět
Poradna nabízí služby v těchto oblastech:
Odborné sociální poradenství:
rodinné, manželské, partnerské, individuální poradenství
rodinná terapie (úprava vztahů v rodině, včetně dětí)
rozvodové a porozvodové poradenství, dítě a rozvod
mediace v rodinných sporech (nikoliv jako zapsaní mediátoři dle zák. č. 202/2012 Sb. o
mediaci)

Odborná činnost v náhradní rodinné péči:
poradenství pro adoptivní a pěstounské rodiny
psychologické posouzení žadatelů o náhradní rodinné péči
kurzy odborné přípravy pro budoucí pěstouny, osvojitele a děti
péče o pěstounské rodiny v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče

Sociálně právní ochrana dětí v rozsahu pověření
Poskytované služby jsou bezplatné. Klienti mohou vystupovat anonymně. U nezletilých dětí

se předpokládá spolupráce dalších členů rodiny. Pracovníci jsou povinni zachovávat
mlčenlivost.
Objednat se je možné telefonicky, e-mailem nebo osobní návštěvou.
Internetové poradenství neposkytujeme
Není třeba žádná doporučení.

Cílová skupina

Potřeby

• Rodina, děti a mládež

• Info
• Jiná potřeba
• Psychická podpora

Forma poskytování

Věkové skupiny

• přijdu do zařízení

• 0-5 let předškolní děti
• 15-26 let mladí dospělí
• 27-64 produktivní věk
• 6-14 let děti školního věku
• 65-84 senioři
• 85+ senioři nad 85 let

Registrační služba

Bezbariérovost

ANO

ANO

Cena služby
Služby jsou pro klienty poradny bezplatné.

Otvírací doba
Provozní doba: Po: 8:00 - 15:30 Út: 8:00 16:30 St: 8:00 - 15:30 Čt: 8:00 - 15:30 Pá:
8:00 - 14:00

Kontakt provozovatele
Název: Centrum psychologické pomoci, p. o.
- Rodinná a manželská poradna Nový Jičín
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00847267
Štefánikova 7
Nový Jičín 741 01
Tel.:556 702 265
Mobil: 777 499 633
E-mail: nj@cepp.cz
Web: www.cepp.cz
www: zdroj

