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Když Alena (21)

čekala své první miminko, 
vůbec nevěděla, jestli ho uživí. 

Navzdory tomu, že ji Honza opustil, 
si chtěla Matouška nechat. Společně 

s pracovnicí Respondea se podařilo vyřídit 
potřebné příspěvky i výživné a najít příjemné 

bydlení. V prvním roce využila Alena 
i praktické rady ohledně péče o dítě a vedení 

domácnosti. Z Aleny je nyní sebevědomá 
maminka, která rozjíždí své vlastní 

podnikání.

 
Kuba (12) má 

trable ve škole. Pracovník 
Respondea  se stal na čas 

Kubovým „parťákem“. Podařilo se 
Kubu přihlásit na fotbal, kde moc rád 

ventiluje svůj elán. Kuba musí dodržovat 
domluvený studijní plán. Po roce 

spolupráce už ve škole nepropadá. 
Na vysvědčení nemá horší známku 

než trojku.

 
Dvořákovi půl 

roku neplatili za elektřinu. 
Po odpojení netekla teplá voda, 

nesvítila světla.Tým Respondea vyřídil 
s dodavateli energií splátkové kalendáře 

a nové smlouvy, v nichž se rodina zavázala 
postupně splatit dluh. Přehledný návrh 
domácího rozpočtu pomáhá manželům 

chytře hospodařit.



PORADENSTVÍ PRO RODINU
Nevychází vám peníze a perete se každý měsíc 
s rodinnými výdaji? Ukážeme vám, jak sestavovat rodinný 
rozpočet, jak mít kontrolu nad rodinnými financemi, jak si 
poradit s dluhy. Pomůžeme vám při vyhledávání možností 
bydlení a podpoříme vás při jednání s dalšími institucemi. 
Pomůžeme vám řešit vaši rodinnou situaci a vysvětlíme 
možné postupy.

Častým tématem k řešení jsou výchovné problémy, které 
ústí ve špatný prospěch ve škole, 
nerespektování autorit, špatné 
začleňování dětí do kolektivu... 
Podpoříme vás se 
zvládnutím rodičovské role. 
Pomůžeme s nastavováním 
a dodržováním pravidel, 
často působíme jako 
prostředník mezi dětmi 
a školou, zprostředkováváme  
doučování a výběr kroužků… 
Rodičům pomáháme vhodně 
sladit pracovní a rodinný život 
tak, aby se mohli dostatečně 
věnovat dětem.

Chceme díky komplexní podpoře pro rodiče 
s nedostatečnými rodičovskými kompetencemi zajistit, 
aby děti a mladí lidé se sociálním znevýhodněním mohli 
vyrůstat v přirozeném prostředí 
rodin. Nenárokujeme si být 
jedinými, kteří s rodinou 
budou pracovat, ale 
i prostřednictvím 
dalších subjektů 
(multioborová 
spolupráce) 
pomáháme 
k začlenění 
všech rodinných 
příslušníků 
do rodiny a dále 
pak rodiny 
do společnosti.   
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KOMU POMÁHÁME

JAK POMÁHÁME

PROČ TO DĚLÁME

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Naši právní poradci vstupují do procesu ve složitějších 
případech. Pomáhají sepisovat nebo kontrolovat různé 
dokumenty a vyjednávat s institucemi. Své klienty také 
podporují během probíhajících soudních nebo jiných 
řízeních. Ve složitějších případech je také možné zajistit 
doprovod na jednání nebo zastoupení.  

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Nabízíme vám možnost popovídat si o tom, co je pro 
vás náročné. Psychoterapie představuje vítanou pomoc 
v krizových situacích. Zejména tam, kde potřebujete zlepšit 
komunikaci v rodině, uspořádat vztahy nebo rozpoznat 
skryté problémy. 

Bezplatnou pomoc v rámci projektu Zdravá rodina 
nabízíme těm rodinám, které žijí na území IPRÚ Mladá 
Boleslav, a které má ve své agendě a ochraně orgán 
sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

Bezplatně radíme v níže popsaných oblastech, jednáme 
ve prospěch rodin s dětmi, pomáháme s právní asistencí 
a ve spolupráci s OSPOD děláme vše pro to, aby děti mohly 
zůstat v bezpečném prostředí svého domova.

Jednáme ve prospěch rodin s dětmi (s úřady a institucemi)
Navštěvujeme rodiny v bezpečí jejich domova
Společně plánujeme kroky ke zlepšení situace-jejich 
naplňování je na rodině
Nabízíme znalosti ze sociálních oblastí–do řešení 
zapojujeme své experty
Zajišťujeme právní poradenství
Poskytujeme psychologickou podporu
Všechny služby jsou zdarma

Rozhodli jsme se zúročit zkušenosti z občanské poradny, 
kterou Respondeo provozuje od roku 2003. Radíme lidem, 
jak řešit dluhy, sousedské spory, jak uplatňovat své nároky 
a plnit povinnosti. Chceme tyto znalosti využít ve prospěch 
rodin s dětmi, kterým hrozí odebrání z rodin.


