Naše činnost zahrnuje
Jednorázové vedení klienta
Jednorázová poradenská pomoc dítěti
v obtížné životní situaci, v životní krizi.
Konzultace poskytnutá zákonnému zástupci.
Probíhá formou telefonické nebo osobní
konzultace.
Krátkodobé vedení klienta
Jde o odbornou činnost s klientem probíhající
formou ambulantních návštěv po dobu dvou
měsíců (nejméně pět návštěv).

Chcete-li poradit, pomoci, neváhejte a
obraťte se na nás.
První schůzku je třeba domluvit
telefonicky.

pracoviště Žďár nad Sázavou

Naše ambulance se nachází v budově
Výchovného ústavu ve Žďáru nad Sázavou,
na adrese Veselská 32/45. Vstupní bránu a
hlavní vchod do budovy naleznete v ulici
Jiřího z Poděbrad.

Poskytuje
preventivně
výchovnou
ambulantní péči dětem, mladistvým, jejich
rodičům,
zákonným
zástupcům,
pedagogickým pracovníkům a sociálním
kurátorům.

Spolupracujeme
se školami
se školskými poradenskými zařízeními
s orgány sociálně právní ochrany dětí
se zdravotnickými zařízeními
s dalšími orgány podílejícími se na
prevenci a řešení rizikového chování
dětí

Velké Meziříčí

Kde nás najdete?

Dlouhodobé vedení klienta
Dlouhodobé
vedení
klienta
zahrnující
diagnostickou, preventivně výchovnou a
poradenskou péči po dobu delší než dva
měsíce.







Středisko výchovné péče

SVP je zřizováno a financováno MŠMT.
Naše služby jsou bezplatné.
Kontakt:
Středisko výchovné péče Velké Meziříčí,
pracoviště Žďár nad Sázavou, Veselská
32/45, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: +420 778 546 210
mail: valkova@vuvm.cz
web: http://www.stredisko-vm.cz/

Vychovávání je největší a nejtěžší problém,
který je možno člověku uložit.
Immanuel Kant

Neumíte se domluvit se svým dítětem,
žákem, učitelem svých dětí nebo rodiči
svých žáků?
Chová se Vaše dítě nebo žák podivně a Vy
nevíte, co se s ním děje?
Máte podezření, že má vztahové, psychické
problémy, experimentuje s návykovými
látkami nebo je zneužíváno či týráno?

Jsme tu právě pro Vás.

Jsme tu pro děti i dospělé.
Budeme s Vámi diskutovat o tom, o čem vy
potřebujete mluvit.
Nabízíme speciálně pedagogické a
psychologické služby dětem s rizikem
poruch chování nebo s již rozvinutými
projevy poruch chování včetně negativních
jevů v sociálním vývoji.
Důležitým
předpokladem
úspěšné
spolupráce je ochota rodiny a klienta ke
spolupráci dále zájem o dosažení změny v
problémových vzorcích chování.
Můžete se spolehnout na naši diskrétnost a
profesionalitu.

Nabízíme pomoc, radu a péči všem,
kteří:
 mají starosti se sebou samým,
s ostatními, s láskou
 mají problémy se svým okolím, se svým
chováním
 si neví rady v některé z životních etap
nebo v dílčí situaci
 si nerozumí s rodinou, spolužáky, lidmi
vůbec
 nerozumí si s vrstevníky
 trpí strachem a obavami ze školy, jsou
neúspěšní ve škole
 se něčeho bojí, obávají
 zkouší návykové látky (alkohol,
marihuana, hrací automaty, PC)
 si chtějí popovídat a uspořádat
myšlenky
 mají osobnostní nebo psychické
problémy
 se chtějí poradit o někom, koho se týká
cokoli z výše uvedeného.

V rámci ambulantní
nabízíme tyto služby:

péče

 Poradenství a podpora
Pochopení klientových problémů a
hledání možných řešení
 Terapie
Rodinná a individuální sezení
 Diagnostika
Možnost psychologického vyšetření
 Individuální konzultace s klientem,
rodiči a s celou rodinou
Anamnestický rozhovor, tvorba
individuálního výchovného plánu
 Konzultace a podpora
pedagogických pracovníků
Možnost spolupráce s pedagogy
škol při řešení projevů poruch
chování na školách a v třídních
kolektivech
 Skupinové programy
Vrstevnické skupiny, rodičovské
skupiny.

