CENTRUM PRO RODINU VEGA
Informace o pilotním pracovišti primární prevence ohrožení rodiny – určené spolupracujícím organizacím
Centrum pro rodinu VEGA Kladno je pilotním projektem Obecně prospěšně společnosti Sirius, o.p.s., jejíž
činnost je financována ze zdrojů Nadace Sirius. Centrum VEGA Kladno zahájilo svoji činnost v dubnu 2013
v kladenském regionu.
Cílová skupina
Klienti, kteří vychovávají či vzdělávají děti, jakkoliv s nimi pracují a tráví čas: rodiče, rodinní příslušníci,
budoucí rodiče, pěstouni; pracovníci ve školství; pracovníci státních a nestátních organizací věnujících se práci
s dětmi a jejich blízkými; pracovníci v pomáhajících profesích; široká veřejnost.
Přímá pomoc klientům
Centrum nabízí poradenství prostřednictvím konzultací, jejichž cílem je:
 Pomoci klientovi zorientovat se v situaci.
 Klienta podpořit a povzbudit, poradit mu, jak řešit situaci vlastními silami.
 V případě, že klient není schopen situaci řešit vlastními silami nebo vyžaduje dlouhodobou péči,
nasměrovat ho na relevantní státní nebo nestátní instituce.
Jedná se o klienty, kteří
 se potřebují lépe zorientovat v obtížné rodinné situaci.
 chtějí předejít problémům.
 se potřebují ujistit, že pro řešení určitého problému zvolili správné řešení.
 nevědí, na jakého odborníka (službu) se obrátit.
 si nejsou jisti, jak má vypadat odborná pomoc v určitých oblastech.
Usilujeme o pomoc klientovi v průběhu tří konzultací (jedna konzultace trvá cca 45 minut).
Konzultace poskytujeme zdarma.
Klient může přijít bez objednání v otevírací době v úterý od 10:00 do 16: 00 a ve středu od 14:00 do 17:00
hod. nebo se předem objednat na čísle +420 606 760 425.
Konzultace je možné využít anonymně.
Poradenství poskytují odborníci individuálně i skupinově.
Konzultace probíhají v sídle centra na adrese Váňova 664, Kladno.
Spolupráce s organizacemi v regionu:
 Kulaté stoly, jejichž cílem je síťování služeb v kladenském regionu a prohlubování spolupráce s cílem
co nejefektivněji pomoci dětem a rodinám.
 Rozcestník, tzn. po konzultaci v Centru VEGA k Vám nasměřujeme klienty, kteří se potýkají s problémy,
jimiž se zabývá Vaše organizace. Informujeme klienta o Vašich službách. V rámci spolupráce zajistíme
kazuistické semináře.
 Poskytneme zprávu z výzkumného šetření zaměřeného na analýzu nabídky a poptávky služeb pro
rodiny s dětmi v kladenském regionu (od dubna 2014).
 On-line Adresář služeb pro rodinu, www.adresar.centrumvega.cz – umožňuje
přímý a snadný způsob vyhledávání organizací poskytujících služby rodinám. Do
Adresáře se lze zaregistrovat bezplatně, poskytuje dlouhodobou propagaci služeb
zdarma a jednotnou databázi kontaktů na organizace s obdobným posláním.
Centrum dále nabízí široké veřejnosti zdarma semináře a besedy s odborníky na různá témata, pořádané ve
školách nebo přímo v Centru VEGA. Podrobnosti: http://centrumvega.cz/akce/
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