
CO MŮŽETE OČEKÁVAT? 

 

 
ODBORNÝ TÝM PRACOVNÍKŮ 

DŮVĚRU A POCHOPENÍ 

BEZPEČNÝ PROSTOR PRO HLEDÁNÍ 

CESTY Z PROBLÉMŮ A OBTÍŽÍ 

DISKRÉTNOST A DODRŽOVÁNÍ 

ETICKÝCH ZÁSAD VŠEMI 

PRACOVNÍKY 

OTEVŘENOST, PODPORU, 

PROFESIONALITU 

 

SPOLUPRÁCI SE ŠKOLAMI 

SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI 

ORGANIZACEMI POMÁHAJÍCÍMI  

PŘI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY DÍTĚTE 

VEDENÍ ODBORNÝCH PRAXÍ 

MOŽNOST EXKURZÍ A PŘEDNÁŠEK  

O ČINNOSTI STŘEDISKA 

 

V  ROCE 2022  

NÁS FINANČNĚ PODPORUJÍ: 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

MĚSTO OTROKOVICE 

 

 
MĚSTO UHERSKÝ BROD 

 

 
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 

 
MĚSTO LUHAČOVICE 

 

 
MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

 

 
MĚSTO NAPAJEDLA 

 

 
OBEC TLUMAČOV 

 

 

 

 

 

 
 

 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE 

DOMEK ZLÍN 
 

ČESKÁ 4789 

ZLÍN 760 05 

 

TEL: 606 818 818, 773 481 332 

GPS: SNP 4789, 760 05 

www.svpdomek.cz 

FB: SVP DOMEK 



AMBULANTNÍ ODDĚLENÍ 

Určeno pro děti a mládež 

od 3 let do ukončení přípravy  

na povolání, nejdéle do 26 let. 

 

Ambulantní služby jsou bezplatné a 

není potřeba žádné doporučení. 
 

Ke konzultacím je nutné se předem 

telefonicky nebo  

e-mailem objednat. 

 

 

Nabízíme jednorázové konzultace, 

krátkodobou i dlouhodobou 

spolupráci formou individuálních a 

rodinných konzultací DĚTEM A 

MLÁDEŽI, kteří: 
 si nerozumí s vrstevníky, 

s rodiči nebo sourozenci 

 mají potíže s plněním školních 

povinností a  

s pravidelnou školní 

docházkou 

 nerespektují autority a 

stanovená pravidla 

 rizikově tráví volný čas 

 experimentují s návykovými 

látkami 
 utíkají z domu, lžou, dopouští 

se krádeží aj. chování, které 
jim činí problémy 
 

RODIČŮM, kteří: 

 chtějí řešit problémy  

 v chování svého dítěte 
 chtějí svým dětem lépe       

 porozumět 
 

 

PEDAGOGICKÝM A 

ODBORNÝM PRACOVNÍKŮM 

NABÍZÍME:  

 systematickou spolupráci 

s jejich žáky, klienty  

 odborné, metodické 

konzultace 

 

 

 
 

 

 

 

Více informací o nabízených službách: 

www.svpdomek.cz 

tel. 606 818 818, 773 481 332 

   

POBYTOVÉ ODDĚLENÍ 

Přijímáme děti od 9 let do 18 let, po 

dobu přípravy na povolání. 

 

Poradenské a terapeutické služby 

jsou bezplatné, rodiče hradí pouze 

náklady na stravu, příspěvek na 

ubytování a kapesné pro potřeby 

dítěte během pobytu. 

 

Cílem pobytu je zmírnění 

nevhodných projevů v chování 

dítěte, rozvíjení jeho sebedůvěry, 

nácvik a posilování žádoucího 

chování, zlepšení komunikace v 

rodině. 

 

Základní informace o pobytu: 

 délka pobytu max. 8 týdnů 

 jedna výchovná skupina  

= 8 klientů (chlapci i 

děvčata) 

 vzdělávání zajištěné 

speciálním pedagogem-

učitelem ve středisku 

 individuální, rodinné a 

skupinové terapie a činnosti 

 práce s pravidly a 

nastaveným režimem 

 volnočasové aktivity - tvoření, 

hry, sport, výlety apod. 


