Centrum krizové intervence

Centrum pro osoby zažívající násilí ve vztazích

Centrum krizové intervence poskytuje okamžitou pomoc v náročné životní situaci
dětem, dospívajícím a studentům do 26 let a jejich blízkým. Jedná se zejména
o prožití traumatické události ve škole nebo v rodině (autonehoda, úmrtí, úraz,
šikana), dále týrání, zneužívání, svědectví domácího násilí…

Centrum pro osoby zažívající násilí ve vztazích pracuje s oběťmi násilí i s těmi,
kteří chtějí své agresivní chování změnit, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Pracuje
s dětmi, s dospělými, se seniory, s osobami blízkými. Práce vychází z myšlenky, že
každý má mít přístup k pomoci, proto je po předchozí domluvě možná konzultace
v lokalitě poblíž místa bydliště dotyčných osob.







Poskytované služby:

Kontakty:







Informace v kanceláři.

Poskytované služby:
 krizová intervence
 psychologické poradenství
 sociálně-právní poradenství

Provozní doba
Po, Út, St, Pá: 8.00–18.00
Čt: 8.00–16.00

Kontakty
Tel.: 541 235 511, 608 118 088
Email: krizovapomoc@spondea.cz

krizová intervence
psychologické, právní, sociálně-právní poradenství pro osoby ohrožené násilím
psychoterapie obětí násilí
poradenství a terapie pro osoby vystavené nebezpečnému pronásledování
individuální a skupinový program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích

Centrum rozvoje a vzdělávání
Programy primární prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ
Akreditované programy pro odborníky
Vzdělávání studentů VOŠ a VŠ
Metodické školení odborníkůů
Stáže pro studenty

Provozní doba:
Po–Čt: 8.00–18.00
Pá: 8.00–16.00

Kontakty:
Tel.: 739 078 078, 544 501 121 – služby pro oběti domácího násilí
Tel.: 725 005 367 – služby pro osoby nezvládající agresi ve vztazích

Sýpka 25, 613 00 Brno
tel. kancelář: 541 213 732
web: www.spondea.cz
email: spondea@spondea.cz
č.ú.: 42 00 333 975/6800

Po, Út, St, Pá: 8.00–18.00
Čt: 8.00–16.00

Kontakty:
Tel.: 541 235 511, 608 118 088
Email: krizovapomoc@spondea.cz

Objednání je možné po individuální telefonické domluvě nebo prostřednictvím
emailu

Kontakty:
Tel.: 541 235 511, 608 118 088
Email: krizovapomoc@spondea.cz
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individuální psychologická práce s dítětem i jeho rodiči
výchovné poradenství
sociálně-právní poradenství
rodinná mediace
asistované kontakty, asistovaná předávání dětí mezi rodiči
skupinová práce s rodiči a dětmi
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Poskytované služby:
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Centrum

Kliničtí psychologové provádí základní psychodiagnostiku u dětí a dospívajících,
pracují s dětmi a dospívajícími, kteří trpí poruchami nálad, úzkostmi a nutkavým
jednáním, sebepoškozováním, poruchami chování, jsou oběťmi nebo pachateli
šikany. Pracuji s týranými či zneužívanými dětmi, s dětmi, kde se v rodině vyskytuje syndrom zavrženého rodiče, s dětmi trpícími posttraumatickou stresovou
poruchou, s dětmi jako svědky při spáchání trestného činu.
 Krizová intervence
 Základní psychodiagnostika
 Systematická psychoterapie
 Komplexní a cílené psychologické vyšetření

klinické
psychologie

Centrum rodinného poradenství poskytuje komplexní péči pro rodiny s dětmi do
18 let věku v návaznosti na aktuální situaci ve společnosti – vysoká rozvodovost,
konflikty mezi rodiči, boj o děti, nefunkční styly komunikace, rozdílné výchovné
přístupy…

Cen

Centrum klinické psychologie
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Centrum rodinného poradenství

