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Nacházíte se v situaci rozvodu či rozchodu? Nevíte, jak si v této situaci poradit? 

➢ Rodinná a manželská poradna Nový Jičín, Centrum psychologické pomoci. 
(Manželská či partnerská krize, poradenství v oblastech sociálně-právní a psychologické, 
konzultace s prvky mediace směřující k účinné dohodě rodičů na péči o dítě či děti.) 
www.cepp.cz, tel. 777 499 633 

➢ Občanská poradna NJ při Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
 (pomoc při sepsání dohody/návrhu na úpravu péče o dítě, návrhu na rozvod manželství, 
informování v oblasti vypořádání společného jmění manželů a další. 
www.czp-msk.cz, tel. 556 709 403 

➢ Centrum sociálních služeb NJ – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. 
(Pomoc při sepsání žádostí a návrhů, žádosti na vyřízení dávek, popř. doprovody.) 
www.css-ostrava.cz, tel. 774 789 811 
 

Potřebujete informace, jak přistupovat k vašemu dítěti? Nevíte si rady s jeho 

projevy chování? Řešíte i jiné záležitosti související s výchovou a péčí o dítě? 

➢ Rodinná a manželská poradna NJ, Centrum psychologické pomoci. 
(Problematika spojená s výchovou dětí vlastních i přijatých.) 

www.cepp.cz, tel. 777 499 633 
➢ Středisko výchovné péče NJ. 

(Poskytuje diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby rodičům a dětem.) 
www.svp-novyjicin.cz, tel. 730 895 977 
 

Trápí Vás násilí v rodině? Jsou situace, které člověk nezvládne vyřešit sám. 
Nebojte se říct si o pomoc. 

➢ Intervenční centrum - Bílý kruh bezpečí. Každý lichý čtvrtek – pouze po tel. objednání. 
(Pomoc obětem domácího násilí.) 
www.bkb.cz, tel. 739 449 275 

➢ Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. – „Nechme dětem dětství“ – specializovaný 
program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích. 
(Program je zaměřen na všechny členy rodiny včetně dětí.) 
www.css-ostrava.cz, tel. 774 789 810 

➢ Občanská poradna NJ při Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje. 
(Pomoc při sepsání návrhů, vykázání.) 
www.czp-msk.cz, tel. 556 709 403 
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Ocitli jste se bez příjmů? Nemáte dostatečný příjem na základní potřeby? Máte 
problémy s bydlením? 

➢ Úřad práce Nový Jičín. 
(Vede evidenci uchazečů o práci, pomoc v hmotné nouzi, zajišťuje státní sociální 
podporu, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvky na péči.) 
www.uradprace.cz, tel. +420 950 139 111 

➢ Centrum sociální služeb – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. 
(Pomoc při vyřízení žádosti o dávky, doprovody, pomoc při hledání vhodnějšího 
bydlení…) 
www.css-ostrava.cz, tel. 774 789 811 

➢ Charita Nový Jičín poskytuje tyto služby: 
o Azylové domy (ocitli jste se bez přístřeší). 
o Šatník, nábytník a potravinová banka (pomoc při zajišťování nezbytných potřeb). 
o Fond kroužky (pomůžou s financování zájmových činností pro děti). 

www.charitanj.cz, tel. 556 709 240 
➢ Občanská poradna NJ při Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje. 

(Pomoc při vyřízení žádostí o dávky, pomoc při hledání bydlení, poradenství v oblasti 
práv a povinností nájemníka/nájemce a další.) 
www.czp-msk.cz, tel. 556 709 403 
 

Máte potíže vy nebo někdo blízký s užíváním návykových látek, případně 
patologickým hráčstvím? 

➢ Renarkon o.p.s. 

(Nabízí poradenství, terénní program a terapeutickou komunitu, kontaktní centrum, 

doléčovací centrum.) 

www.renarkon.cz, tel. 608 882 903 – poradenské místo, tel. 723 946 507 – terénní 

program 

 

 

Tento materiál vzniknul v rámci projektu „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“ ve spolupráci 

s vedoucím OSPOD MěÚ Nový Jičín Mgr. R. Pešatem. 
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