Klub pro rodiče a děti – Domeček
je přátelské místo pro celou rodinu.
Projekt je zaměřen na poskytování
služeb prevence sociálního vyloučení
pro rodiče pečující o děti.

Na problémy nejste sami

Za návštěvu poradenství nic neplatíte! Aktivity jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 2021 MPSV.
Konzultace probíhají diskrétně, za zavřenými dveřmi a v herně Vám pohlídáme děti. Na první návštěvu je třeba se objednat!
Pokud není možné se, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, osobně setkat, probíhá poradenství
prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo aplikací Skype, Zoom atd. dle individuální domluvy.

Rodinné poradenství

mgr. zuzana hanáková
Kontakt: hanakova.zuzana@email.cz, 602 285 259
Prožíváte náročné životní období, jste vyčerpaní,
uvíznutí a nechcete na to už být sami?
• Řešíte osobní, rodinné nebo partnerské problémy
a potřebujete získat nadhled a podporu?
• Toužíte se více poznat, porozumět si, pochopit,
co se vám v životě děje a proč?
• Častá témata mých klientů, které provázím... strach,
závislosti, umění říkat ne, emoce, úzkosti, životní
směřování atd.
•

Setkání se sebou ...

Základní sociální
a Formulářové poradenství
simona piskláková
Kontakt: simona.pisklakova@seznam.cz, 775 328 906
Na jaké sociální dávky/pomoc v hmotné nouzi máte nárok
Kde a jak se dávky vyřizují
• Pomoc s vyplněním formulářů
•

•

Právní poradenství pro rodiny
Rodinné a občanské právo, domácí násilí,
exekuce a insolvence
JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová
Kontakt: corradiniova@akcv.cz

Podpůrná skupina pro rodiče
MGR. ZUZANA HANÁKOVÁ

Pravidelná terapeuticky vedená setkávání žen v důvěrném
prostředí uzavřené skupiny (max. 10 osob). Cílem je zvýšit
kvalitu života v oblasti rodinných vztahů. Podpora ženy
v sebe-náhledu na své chování a jednání ... Aktivita bude
spuštěna od září při přihlášení min. 6 osob. Rodiče se
spolupodílejí na úhradě za službu max částkou 270,- Kč
za jedno 3hodinové setkání. Přihlášky a infomace na
hanakova.zuzana@email.cz nebo na sdruzeni@lany.cz.

Personální a mzdové poradenství
Magdalena Žižková, DiS.
Kontakt: magdaf@centrum.cz
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
• Pracovní úvazky a poměry
• čerpání dovolené
• Nemocenské dávky a ošetřovné
• Pracovní úrazy a nemoci z povolání
• Kontrola výpočtu mzdy, bonusů a příplatků
• Placení zdravotního pojištění, atd.
•

Právní poradenství pro rodiny

Civilní právo tj. občanské a obchodní právo
Mgr. Kristýna Spalová
Kontakt: kristyna.spalova@email.cz
Případně doporučíme odborníky, kteří se na danou oblast
specializují např. trestní nebo správní právo.
Laktační poradenství není podpořeno z programu
Rodina 2021 MPSV. Službu uhradíte přímo laktační
poradkyni.

Laktační poradenství

Věra Lintymerová
Kontakt: laktacniporadce@centrum.cz, 777 587 952 (SMS)
Příprava na kojení
Režim kojení, správné přisátí a polohy
• Péče o miminko po porodu
• Odstavování miminka
• Přibývání na váze
•
•

Senior poradenství

Neutrální prostor

simona piskláková
Kontakt: simona.pisklakova@seznam.cz, 775 328 906

Prostory Domečku můžete po celou otevírací dobu
využít jako neutrální prostor pro setkávání rodiče
s dítětem a předávání dětí mezi rodiči (např. po rozvodu
nebo i před a během rozvodového řízení, v případě
odloučení rodičů) nebo mezi pěstouny a rodiči apod.
Tato služba je ideální pro rodiče, kteří jsou schopni
a ochotni se domluvit i bez klíčového sociálního
pracovníka a psychologa.

Poradenství je určené přímo seniorům nebo pečujícím
osobám. Pomůžeme Vám se zorientovat v nabídce
sociálních služeb (pečovatelská služba, odlehčovací
služby, denní centra, domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem atd.) nebo v oblasti různých
sociálních příspěvků.

Najdete nás v budově lánské sokolovny na adrese Masarykovo náměstí 217, 270 61 Lány.

www.naselany.cz

