
ABY MOHLY ŽÍT 

SPOLEČNĚ DOMA 

POMOC DĚTEM, KTERÝM 

HROZÍ ODEBRÁNÍ Z RODINY  

 

Respondeo, z. s. 
nám. Přemyslovců 14/11  

288 02 Nymburk 

tel.: 325 511 148 

e-mail: info@respondeo.cz 

            

www.respondeo.cz 

www.facebook.com/respondeo 

 

JAK POMÁHÁME? 
 jednáme ve prospěch dětí (s úřady a institucemi) 

 navštěvujeme rodiny v bezpečí jejich domova 

 společně plánujeme kroky ke zlepšení situace-

jejich naplňování je na rodině 

 nabízíme znalosti ze sociální oblasti—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 dětí, kterým hrozí 

odebrání z rodin. 

PROČ TO DĚLÁME? 
Naším hlavním cílem je, aby děti mohly zůstat v 

přirozeném prostředí svého domova. 

Děláme to proto, protože někdy stačí malý krůček a 

celá situace se obrátí k dobrému.  

POMÁHÁME  

RODINÁM S DĚTMI 

Najdete nás na adrese: 

nám. Přemyslovců 14/11  

(budova České spořitelny, 2. patro) 

Nymburk 

 

Sirotkova 1242  

(budova bývalého Telecomu) 

Mladá Boleslav 

 

tel./fax: 325 511 148 

mobil: 776 561 880 

e-mail: rodina@respondeo.cz 
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Fungování aktivit v Mladé Boleslavi finančně 
podpořilo statutární město Mladá Boleslav 

Tento program podpořilo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR 



OBLASTI POMOCI: 

? ? ? Sociální poradenství 
Nevychází vám peníze a perete se každý měsíc s rodinnými výdaji? Naši poradci vám ukáží, jak sestavovat rodinný 

rozpočet, jak mít kontrolu nad rodinnými financemi, jak pracovat s dluhy a exekucemi nebo půjčkami. Podobně 

asistují při vyhledávání možností bydlení a podporují vás při jednání s dalšími institucemi. Pomůžeme vám řešit vaši 

rodinnou situaci a vysvětlíme možné postupy.  

Poradenství pro rodinu 
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. 

Psychologická podpora  
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. 

Právní poradenství  
Naši právní specialisté vstupují do procesu ve 

složitějších případech. Pomáhají sepisovat různé 

dokumenty a vyjednávat s institucemi. Své klienty 

také podporují během probíhajících soudních řízení 

nebo při řešení exekucí a dluhů. 

KOMU POMÁHÁME: 
Bezplatnou pomoc nabízíme rodinám, které žijí na 

území obce s rozšířenou působností Nymburk, 

Poděbrady a Mladá Boleslav, a které má ve své 

péči Orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).  

Bezplatně radíme v níže popsaných oblastech, 

jednáme ve prospěch dětí, pomáháme právní 

asistencí a ve spolupráci s OSPOD děláme vše, aby 

děti mohly zůstat v bezpečném prostředí svého 

domova. 
 

Když Alena (21) čekala své první miminko, 
vůbec nevěděla, jestli ho uživí. Navzdory 
tomu, že ji Honza opustil, chtěla si Matouška 
nechat a vychovat z něj krásné a šťastné dítě.  
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. 
Za rok už půjde Matouš do školky. Z Aleny je 
sebevědomá mladá maminka, která právě 
rozjíždí své vlastní podnikání. 

 

 

Kuba (12) má trable ve škole. Neposlouchá 
rodiče ani pana učitele, má moc energie, kterou 
ale místo do učení dává do lumpáren. 
Pracovník Respondea se stal na čas Kubovým 
„parťákem“. Podařilo se Kubu přihlásit na 
fotbal, kde moc rád ventiluje svůj elán. Ale 
něco za něco! Kuba musí dodržovat domluvený 
studijní plán. Po roce spolupráce už nepropadá. 
Na vysvědčení nemá horší známku než trojku. 

 

Dvořákovi půl roku neplatili za elektřinu. Po 
odpojení netekla teplá voda, nesvítila světla a 
jen tak tak zbývaly peníze na jídlo…  
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.  
V zaměstnání pan Dvořák postoupil na lépe 
placenou pozici. 

Pierre: A Blue Sunday Family Portrait (https://goo.gl/J1v9qi) - CC BY 2.0 

Nathan Bittinger: Family at play! (https://goo.gl/ucPt1R) - CC BY 2.0 
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