adresa: Poliklinika - 4. patro
Studentská 4
Žďár nad Sázavou
telefon: 566 690 135, 732 472 892
e-mail:
familypoint.zdar@kolping.cz
Family Point na poliklinice má za sebou tři roky činnosti
Family Point, místo přátelské rodině, funguje ve 4. patře žďárské polikliniky již více než tři
roky. Služba nabízí možnost péče o děti v důstojném a přátelském prostředí, organizuje
besedy a přednášky pro rodiče, tvořivé dílny pro celou rodinu nebo cvičení pro děti.
Kontaktní pracovnice mohou rodičům zprostředkovat sociální, vztahové, výchovné nebo
kariérní poradenství.
Ve Family Pointu mají rodiče k dispozici plně vybavenou místnost pro péči o děti. „Kojící
maminky u nás mohou miminka v pohodlném křesle nakojit a k přebalení využít přebalovací pult.
Starším dětem mohou v mikrovlnné troubě ohřát stravu a nakrmit je v dětské židličce,“ vysvětluje
kontaktní pracovnice Family Pointu Barbora Marinčová.
Rodiče s kočárky, kteří jsou u dětského lékaře v zadní budově polikliniky, mohou pro přepravu
do hlavní budovy využít nájezd u vchodu na pohotovost. Místnost pro péči o děti je pomocí také
pro maminky, které chodí s miminky na preventivní prohlídky k ortopedovi, kdy stačí vyjet
výtahem pro kočárky o patro výš.
V roce 2018 využilo služeb Family Pointu více než 1700 velkých i malých návštěvníků.
Toto místo pro rodinu najdou zájemci ve čtvrtém patře polikliniky v prostorách Rodinného centra
Srdíčko. Otevřeno je každý všední den od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin.
Bc. Barbora Marinčová, DiS., Mgr. Petra Nováčková
Kontaktní pracovnice
M: 732 472 892
E: familypoint.zdar@kolping.cz

Family Point je místo pro rodinu, kde mohou rodiče získat informace a poradenství pro rodiny nebo jim může být
zprostředkováno odborné poradenství v různých oblastech. Je zde klidný prostor pro nakrmení a přebalení dětí a volně
přístupný internet. Family Point přináší informace o zajímavých událostech v okolí, nabízí registraci do projektu
Rodinné pasy, besedy, přednášky, workshopy a zasílání zpráv o plánovaných akcích Family Pointu Žďár nad Sázavou.
Žďárský Family Point je jedním z devíti Family Pointů v Kraji Vysočina.
Více informací na http://zdarns.familypoint.cz.
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