
Pro|ekt Centľum pre ľodiny v kríze ponúka
a poskytuie sociálne, psychologické pora-
denstvo, komplexnú a bezplatnú pomoc pľe
členov rodlny a ľodlny s neplnoletýml deťml
z Bratislavského kra|a, ktoré sa nachádzaiú
v náľočnei žlvotnej sltuácii.

Neváhajte nás kontaktovať, poradíme vám:

. ako riešiť náročné situácie v partnerskom
alebo manŽelskom vzťahu pred rozvodom,
rozchodom, v rozvodovom a porozvodovom
období

. ako komunikovať s deťmi v týchto fázach,
ktoré sú pre rodinu náročné

. ako posilniť vzťah dieťaťa k obom rodičom
v rozvodovom a porozvodovom období

. ako skvalitniť a lepšie porozumieť dieťaťu
s poruchami správania, poruchami pozor-
nosti a so špecifickými potrebami

. ako pomôcť rodine, v ktorej je člen rodiny
vo výkone trestu alebo po výkone trestu

. a V mnohých podobných náročných Život-
ných situáciách, v súvisĺosti s ktorýmĺ sa po-
trebujete poradiť, nájsť riešenie a odbornú
pomoc
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Partneri Centra pre rodinv v kríze
Detský fond Slovenskej repubtiky poskytuje:. socĺálne, psychologické a odborné pora-

denstvo pre rodiny s deťmi s poruchami
správania, pozornosti a hyperaktivitou. poradenskú prácu s celou rodinou a reali-
záciu skupín pre rodičov a ich deti. prácu s deťmiv pravidelných detských sku-
pĺnách

. odborné poradenstvo rodĺčom v podpor-
nej rodĺčovskej skupine
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Poľadenské Centľum Nádej poskytuje:. sociálno-právne a psychologické poraden_
stvo rodinám v predrozvodovom, rozvodo-
Vom a porozvodovom obdobÍ. pomoc so spracovaním sĺtuácie rozvodu,
s predchádzaním a riešením konflĺktov. psychologickú pomoc deťom so spracova-
ním rozvodu, rozchodu rodičov
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TENENET o. z. poskytuje:. komplexné sociálne poradenstvo jednotliv-
com a rodĺnám, v ktorých sa člen rodiny na-
chádza vo výkone trestu odňatia slobody
a|ebo je po ukončení výkonu trestu odňatia
slobody, prípadne po výkone iného trestu. pomoc a podporu V procese adaptácie
člena rodiny' ktorý je po výkone trestu, do
beŽného Života
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