Kontakty

Cestou necestou, z.s.
je nestátní nezisková organizace
založená v roce 2011 s cílem
pomáhat vážně ohroženým dětem
žít spokojený život v bezpečném a
podporujícím rodinném prostředí.
Krizové centrum pro rodinu (KCR)
je zřízeno Cestou necestou, z.s.
a poskytuje službu Psychosociální
podpora pro rodinu (dle zák.
o sociálních službách 108/2006 Sb.),
a službu Dítě v ohrožení (na základě
pověření k sociálně právní ochraně
dětí dle zákona 359/1999 Sb.).

Zásady poskytování služby
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Trojická 386/1, 128 00 Pha 2
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605 203 876
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www.cestounecestou.org
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Cestou necestou
Krizové centrum pro rodinu
Jak se k nám dostanete
Tramvaj č. 3, 4, 7, 10, 16, 17
Metro trasa B, st. Palackého nám.

• bezplatnost
• dobrovolnost
• mlčenlivost
• nestrannost
• přirozené prostředí
• nezávislost organizace

DÍTĚ V OHROŽENÍ

Služba z pověření k sociálně
právní ochraně dětí

Dítě v ohrožení
Je službou či souborem činností
Krizového centra pro rodinu
Cestou necestou poskytovaných na
základě pověření k sociálně právní
ochraně dětí, dle zákona 359/1999
Sb. o sociálně právní ochraně dětí.
Služba je určena ohroženým
dětem a jejich rodinám z Prahy
a Středočeského kraje. Služba je
zaměřena na ochranu dětí před
škodlivými vlivy a pomoc rodičům
v řešení výchovných a jiných
problémů souvisejících s dětmi.
Hlavním cílem je odvrátit
krizovou či tramatizující situaci dítěte
a pomoci rodině naplňovat potřeby
dítěte.
Službu poskytujeme převážně
v prostorách Krizového centra pro
rodinu Cestou necestou.

Poskytování služby

Cíle služby

Služba je poskytována na základě:

Skrze poskytování služby se
snažíme dosáhnout těchto cílů:

• dobrovolného rozhodnutí dítěte
• dobrovolného rozhodnutí rodiny

• stabilizovat krizovou situaci
dítěte či v rodině

• správního řízení úřadu městské části
• soudního rozhodnutí
Služba je přizpůsobována individuálním potřebám každé rodiny a jejích
členů.

Základní činnosti služby
• psychologické poradenství
• sociální poradenství
• poradenství v sociálně právní ochraně
dítěte
• psychologická a sociální diagnostika
ohrožení dítěte
• psychoterapie individuální, rodinná,
skupinová

• zmapovat míru, povahu
a původ ohrožení dítěte
• pomoci dítěti zvládnout svou
krizovou situaci
• pomoci upravit rodinný systém
tak, aby neohrožoval dítě
• pomoci upravit rodinný systém
tak, aby přiměřeně naplňoval
potřeby dítěte

