
bezplatná pomocKrizová pomoc

THEIA - krizové centrum o.p.s. poskytuje své služby 
každému, kdo se ocitá v situaci, kterou již není 
schopen řešit vlastními silami. Příčiny mohou být 
různé. Služba je určena pro každého, bez ohledu  
na jeho věk. 

? Potřebujete odbornou pomoc
? Stojíte před vážným životním krokem
? Čeká Vás náročný rozvod nebo rozchod 
? Máte neshody se svými blízkými,  

nebo na pracovišti
? Ztratili jste někoho blízkého

Neexistuje jediný důvod, abyste na své problémy 
byli sami. Využijte možnosti odborné pomoci  
a najděme společně řešení Vaší situace.

Další služby:

Odborné poradenství a dluhová problematika 
(široká problematika předlužení, exekucí, insolvence 
– pomoc s návrhy, orientace se ve svých právech…)

Pomoc obětem trestných činů a jejich blízkým 
(psychosociální pomoc a poskytnutí právních 
informací, vč. pomoc s nároky na škody způsobené 
trestným činem)

Pomoc pro násilné osoby (specifická pomoc těmto 
osobám ve fázi před i v průběhu trestního řízení)

Lektorská činnost (realizace akreditovaných kurzů 
pro oblast sociálních služeb a školství)

Programy primární prevence rizikového chování 
(certifikované programy pro žáky základních  
a středních škol)

Více informací o našich službách na www.theia.cz

THEIA – krizové centrum o.p.s.
Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 26562731
č. ú.: 260 726 756/0300
Tel: +420 775 202 421
Email: pomoc@theia.cz
Web: www.theia.cz

České Budějovice

Kde nás najdete?

Jindřichův Hradec

představuje projekt 
realizovaný v letech 2015 – 2016

Zapojení dětí z Jihočeského kraje 
do rozhodovacích procesů 
v rodinných záležitostech

Projekt je podpořen grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Pomoc!



bezplatná pomoc

Krizové centrum pro děti a rodinu
v Jihočeském kraji, z.s.
Jiráskovo nabř. 1549/10
370 04 České Budějovice
 
IČ: 26641283
DIČ: CZ26641283
 
č. ú.: 107-927 826 0297/0100
 
Tel: +420 387 410 864
Email: pomoc@ditevkrizi.cz
Web: www.ditevkrizi.cz

Kde nás najdete?

Autobusy/Trolejbusy Zastávky: 
U Zelené ratolesti (ulice Husova) 1,3,14,21
Mariánské náměstí (ulice Pražská) 2,4,6,9,11

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském 
kraji, z.s. nabízí své služby všem, kteří se ocitají  
v životní situaci, která je pro ně obzvláště těžká  
a zdrcující.  

Nejčastěji řešená témata

• problémové vztahy (rozvody, výchovné problémy)
• traumatická událost (domácí násilí, syndrom 

zanedbávaného a zneužívaného dítěte)
• náhlá ztráta (onemocnění, smrt…)
• další specifické oblasti (sebepoškozování, 

sebevraždy) aj.

Jaké služby nabízíme?

Krizová pomoc
Služba zahrnuje krizovou intervenci, psychologické 
a sociální poradenství a zahájení následného 
terapeutického procesu. 

Služby pro rodinu s dětmi
Podpora rodin s dětmi, u kterých je ohrožen jejich 
vývoj z důvodu působení dlouhodobé krizové 
situace. Služba zahrnuje individuální, párové  
a rodinné konzultace. 

Podporovaná setkávání
Setkávání dítěte a rodiče, mezi nimiž došlo  
k narušení citové vazby

Podpůrně-terapeutické skupiny 
• pro ženy
• pro muže
• pro rodičovské páry 
• pro dospívající 
• pro děti 

Setkávání v podpůrně-terapeutických skupinách 
nabízí prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností  
a pomáhá posílit vnitřní motivaci ke změně.

Lektorská činnost
Semináře, kurzy a besedy na vybraná témata. 
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traumatická&událost&(domácí&násilí,&sy&
zanedbávaného&a&zneužívaného&dítěte),&náhlá&ztráta&
(onemocnění,&smrt…),&další&specifické&oblasti&
(sebepoškozování,&sebevraždy.&

Jaké%služby%nabízíme%

Krizová pomoc 
Služba zahrnuje krizovou intervenci, poradenství 
(psychologické, sociální, sociálně- právní).  
 

Služby pro rodinu s dětmi 
Podpora rodin s dětmi, u kterých je vývoj 
ohrožen z důvodu působení dlouhodobé krizové 
situace. 
 
Podporovaná setkávání 
Setkávání dítěte a rodiče, mezi nimiž došlo 
k narušení citové vazby-  

Podpůrně-terapeutické skupiny (ženská, 
mužská, adolescentní, dětská a rodičovská 

Skupiny v rámci krizového centra jsou pojaty jako 
podpůrně motivační skupiny. Setkávání 
v podpůrných skupinách pomáhá klientům posílit 
motivaci a možnosti řešení v oblasti jejich 
rodinného života. 

Lektorská činnost 
Semináře, kurzy a besedy na vybraná témata.  

 

Kde nás najdete? 

 
Autobusy/Trolejbusy Zastávky:  

U Zelené ratolesti (ulice Husova) 1,3,14,21 

Mariánské náměstí (ulice Pražská) 2,4,6,9,11 

 
 

Krizové centrum pro děti a rodinu 
v Jihočeském kraji, z.s. 
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370 04 České Budějovice 
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Telefon: +420 387 410 864 

E-mail: pomoc@ditevkrizi.cz 
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bezplatná pomocCíl projektu:

 •  Najít cestu, jak efektivně zjišťovat skutečný názor 
dítěte, kdy soud nebo jiná instituce rozhoduje 
v záležitosti, která se ho bezprostředně týká 
(zejména dítěte v rozvodovém řízení).

 •  Nalézt překážky, které brání účinné účasti dětí  
v tomto rozhodování a navrhnout opatření k jejich 
odstranění či minimalizaci.

Právo dětí „být slyšeno“ je zakotveno v mnohých 
národních i nadnárodních právních předpisech, 
avšak ne vždy je u nás důsledně uplatňováno.

Výstupy projektu: 

1) Vytvoření metodických materiálů a odborné 
publikace pro odborníky pracující s dětmi,  
řešící tato témata:

 • Způsoby zapojení dětí v soudních a správních 
řízení do rozhodování. 

 • Úskalí a rizika v procesu zapojování dětí  
do rozhodovacích procesů 

 P indikace podporovaných setkávání
 Pzapojení dětí se speciálními potřebami
 P  metoda Sandspiel, která pomáhá dětem 
vyjádřit svůj názor beze slov a formou hry 

 • Další témata: 
 • syndrom zavrženého rodiče
 • manipulace dítěte rodiči
 • otázka svéprávnosti a vyzrálosti dítěte aj.

2)   Realizace vzdělávacích kurzů na daná témata pro 
pracovníky:
 • státní správy (pracovníky orgánů péče o děti, 

soudů apod.)
 • neziskových organizací pracujících s dětmi  

a mladými lidmi.

3)   Navržení zefektivnění systému spolupráce 
relevantních institucí a organizací.

Nejdůležitějším zdrojem informací pro zpracování 
metodických materiálů jsou názory expertů v dané 
oblasti: soudců, pracovníků sociálně-právní ochrany 
dětí, soudních znalců a psychologů.

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, 
zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat 
své vlastní názory, právo tyto názory svobodně 

vyjadřovat ve všech záležitostech, které  
se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte  

musí věnovat patřičná pozornost odpovídající 
jeho věku a úrovni.“

(Úmluva o právech dítěte, čl. 12)

„Dítě má právo svobodně vyjadřovat své 
názory ve všech záležitostech, které  

se ho dotýkají. Dítě musí být vždy zahrnuto  
do řešení, které se ho týkají. Názor dítěte musí 

být zjišťován a respektován.“
(Národní strategie ochrany práv dětí, cíl č. 3)

Technika Diagnosticko-terapeutického pískoviště
Díky projektu budou pracovníci Krizového centra pro 
děti a rodinu vyškoleni v této technice neverbální 
formy zjišťování názoru dítěte.  


