Tisková zpráva, 18. 11. 2015

V Rodinném centru Srdíčko od listopadu funguje Family a Senior point
Ve čtvrtém patře žďárské polikliniky najdou občané od listopadu dvě nové služby – Family point a
Senior point. Family point poskytuje rodičům s dětmi prostor pro nakojení či přebalení dětí a také
prorodinný poradenský servis. Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde mohou získat
důležité informace pro každodenní život. Obě služby jsou součástí Rodinného centra Srdíčko, které
provozuje Kolpingovo dílo ČR.
Základním posláním Family Pointu je poskytnutí možnosti péče o děti v klidném a přátelském
prostředí a předávání informací na podporu rodiny. Cílovou skupinou Family pointu jsou rodiče, děti
a prarodiče. „Rodiče u nás mohou přebalit a nakrmit své děti, společně si odpočinout, občerstvit se či
využít dětského koutku. Pro péči o děti máme vyhrazenou samostatnou místnost, kde je k dispozici mimo
jiné přebalovací pult a kojící křeslo,“ uvádí vedoucí Srdíčka Kateřina Šalandová.
Na recepci centra mohou dále zájemci získat informace o službách a programech pro rodiny ve městě
a okolí, využít nabídky bezplatného internetu, účastnit se besed, přednášek a dalších akcí pro
rodiny. „Rodiče u nás mohou také řešit své vztahové, výchovné či sociální problémy. Poskytujeme i
kariérové poradenství, které může být přínosné při hledání zaměstnání po rodičovské dovolené nebo k
zorientování se na trhu práce. V případě potřeby jim poskytneme kontakt na pomáhající organizace,“
vysvětluje Barbora Marinčová, sociální pracovnice Family pointu.
Senior point je kontaktním místem určeným pro seniory a osoby starší 55 let. Jeho hlavní úlohou je
informovat seniory o službách pro ně poskytovaných ve městě a okolí. „Seniorům pomůžeme
s vyhledáním potřebných informací na internetu nebo je v případě potřeby odkážeme na odborné
organizace,“ říká Petra Nováčková, kontaktní pracovnice Senior Pointu. Senioři se zde také mohou
setkávat, využít nabídky besed na nejrůznější témata či si jen vypít čaj nebo kávu.
Přístup k oběma službám je bezbariérový. Rodiče s kočárky se do prostor centra Srdíčko dostanou
výtahem, který je přístupný od centrálního vchodu na polikliniku (od Lidlu), senioři mohou využít osobní
výtahy či schodiště. Veškeré služby obou pointů jsou poskytovány bezplatně.
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Rodinné centrum Srdíčko provozuje od 1. 1. 2008 Kolpingovo dílo ČR. Sídlí ve 4. patře polikliniky ve Žďáře nad Sázavou.
Je členem Sítě mateřských center, o.s. Nabízí programy pro nastávající rodiče, rodiče pečující o děti, předškolní děti i
širokou veřejnost.

