Program pro školy
Nabízíme zážitkově orientovaný
program pro třídní kolektivy zaměřený
na zlepšení vztahů ve třídě.
Intervenční program je určen pro třídní
kolektivy základních a středních škol
v jejich přirozeném prostředí.
Mezi nejčastější klienty patří třídy,
ve kterých jsou problematické vztahy
mezi spolužáky, nebo třídy, které jsou
ohroženy šikanou.
V průběhu programu jsou využívány
sociálně psychologické techniky, které
jsou zaměřeny na podporu koheze
skupiny, rozvoj komunikačních dovedností
v rámci kolektivu a budování příznivější
atmosféry ve třídě.

GPS: 50°13'59.204"N, 14°4'5.207"E
Adresa:
Tomanova 1361, 274 01 Slaný
Sídlíme v budově bývalých kasáren
společně s DDŠ Slaný.
Městská hromadná doprava bus č. 1
jezdí z autobusového nádraží nebo
z centra – zastávka Arbesova.
Do této zastávky jezdí také z Kladna
přímá autobusová linka č. 609.

Středisko výchovné péče ve Slaném
je státní školské zařízení,
jehož zřizovatelem je
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Ambulantní a internátní oddělení
Tomanova 1361, Slaný
…………………………………………….
Tel: 312 520 569
Mob: 778 534 749
E–mail: svp@svpslany.cz
www.svpslany.cz
Po – Čt 7.00 – 17.00
Pá 7.00 – 16.00

O nás
SVP řeší:
Výchovné problémy
Rodinné problémy
Školní problémy
Útěky z domova, záškoláctví
Šikanu, agresivní projevy
SVP pomáhá:
Klientům od 3 do 26 let
Jejich rodinám
Pedagogickým, sociálním
a jiným pracovníkům
SVP zajišťuje:
Individuální a rodinné konzultace
Jednorázovou i dlouhodobou péči
Spolupráci s dalšími institucemi
Informace
Základním principem přijetí
do střediska je svobodné rozhodnutí
klienta a rodičů, ochota rodičů
či zákonných zástupců ke spolupráci.

Ambulantní oddělení

Internátní oddělení

Po – Čt 7.00 – 17.00
Pá 7.00 – 16.00
Ambulantní oddělení poskytuje péči
o děti a celý rodinný systém.
Konzultace probíhají po předchozím
objednání zákonnými zástupci
v pravidelných intervalech, vždy
podle potřeby klienta
(zpravidla 1 x za 14 dní).
Ambulantní práci zajišťuje tým
psychologů a speciálních pedagogů.
Služby ambulantního oddělení jsou
poskytovány bezplatně.
Není nutné doporučení žádného
jiného odborníka.

Internátní oddělení poskytuje dětem
a mládeži dobrovolné osmitýdenní
preventivní výchovné pobyty.
Pobyt je dobrovolný, klienti mohou být
přijati pouze se souhlasem
zákonných zástupců.
Po celou dobu svého pobytu jsou klienti
v telefonickém a osobním kontaktu
se svou rodinou (pravidelné nedělní
návštěvy, 3 víkendy tráví klient doma).
Proto je pro realizaci pobytu nezbytnou
podmínkou spolupráce rodiny.
Klientem internátního oddělení se
nemohou stát děti vyžadující akutní
psychiatrickou léčbu, děti, které jsou
v infekčním stádiu onemocnění, či děti
potřebující léčbu závislosti.
Pobyt je hrazen
zákonnými zástupci.

