
Mgr. Simona Rykalová
sociální pracovnice Poradny

Provozní doba

Centrum
podpory rodin

Kontakt
Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko
Máchova 643
739 61 Třinec - Lyžbice

Prostory

P o r a d n a  p r o  r o d i n y
s  d ě t m i  S l u n í č k o

Dlouhodobě nás podporují:

simona.rykalova@centrum-slunicko.cz

poradna.centrum-slunicko.cz

PoradnaSlunicko

605 443 626

Pondělí 8:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Termín konzultace si prosím domluvte předem

Konzultační místnostTerapeutická herna

Herní koutekKonzultační místnost

8:00 - 12:00  13:00 - 17:00

8:00 - 12:00  13:00 - 15:00

Úterý      

Středa



Poslání
Poskytnout klientům poradenství, podporu    a
odbornou pomoc potřebnou k podpoře
 stabilního a podnětného rodinného prostředí
s fungujícími vztahy. 

narušenými vztahy v rodině, potížemi       
 v partnerských/manželských vztazích,
vztazích s dětmi,
problémy dětí, které souvisí s náročnou
situací v rodině,
nedostatkem rodičovských kompetencí  
 ve výchově ohrožujících práva a/nebo
zdravý vývoj dítěte.

Osoby v nepříznivé životní situaci, která
ohrožuje nebo narušuje funkčnost rodiny      
 a která souvisí s:

Cílová skupina

1. Všem klientům je dán prostor k pochopení 
 a vytvoření náhledu na jejich nepříznivou
situaci.

Cíle

Principy služby
Individuální přístup
Partnerský přístup
Informovanost 

Naše služby
V rámci registrované sociální služby
odborného sociálního poradenství (Zákon
č. 108/2006 Sb.) nabízíme:

V rámci návazných služeb nabízíme:

terapeutickou pomoc dospělým          
 i dětem v náročné životní situaci,

mediaci pro společné hledání
optimálního řešení,

asistovaný kontakt či asistované
předávání v situacích vážných
sporů mezi rodiči.

základní sociální poradenství
odborné sociální poradenství:  

zprostředkování kontaktu             
 se společenským prostředím,
zprostředkování navazujících služeb
edukace v oblasti rodičovských
kompetencí a vývojových potřeb
dítěte
manželské, partnerské poradenství
provázení dítěte náročnou životní
situací
možnosti uspořádání péče o dítě 
 po rozvodu
pomoc při vyřizování běžných
záležitostí (pomoc s vyplněním
návrhů, hledání zdrojů pomoci)

3. Klientům je poskytnuta podpora                 
 ke zvládnutí své situace za použití stávajících
nebo navázání nových zdrojů. 

2. Všichni klienti mají k dispozici v průběhu
celé spolupráce informace o vhodných
způsobech řešení jejich situace a důsledích
neřešení situace.  


