SAVJETOVALIŠTE ZA
DJECU, MLADE I OBITELJ

Družiti se možemo individualno putem razgovora ili
grupno kroz radionice i grupe podrške.
U okviru ove usluge osiguran je rad na odgojnom
području, socijalni rad, socijalno pedagoška i

„ Savjetovalište te čeka za potporu i savjet,

psihološka podrška.

Vrijeme je za promjenu, da opet kreneš
naprijed. „

Nositelji aktivnosti: Djelatnici Doma za odgoj djece i
mladeži Rijeka:

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka
Vukovarska 49, 51 000 Rijeka

 Socijalni pedagog

Tel. 051 672 344

 Psiholog
 Socijalni radnik

Gdje smo?

 Pedagog
Kontaktirati nas možete osobno ili putem telefona
svakodnevno od 8.00 do 19.00 sati. Termini
savjetovanja određuju se prema dogovoru.

„Dom za odgoj Rijeka, pa što još čekate,
Vukovarska 49, tu smo kad nas trebate.

Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj sastavni je dio

Svi mi, bili maleni ili veliki, susrećemo se s

Problem/pitanja s kojima se susreću roditelji

Odjela dijagnostike, savjetovanja i prihvata Doma za

brojnim životnim izazovima od kojih nas neki

 Dijete i rastava roditelja

odgoj djece i mladeži Rijeka.

znaju prestrašiti, opteretiti, razljutiti, rastužiti.

 Odgojni pristup roditelja
 Ne razumijem svoje dijete

Godinama radimo s djecom, mladim ljudima i

 Nemam autoritet

njihovim obiteljima.

 Ne znam kako dalje

Želja nam je da vlastitim iskustvima, znanjima i
vještinama poboljšamo kvalitetu vaših života.
Ponuditi vam besplatnu uslugu koja će svima biti
dostupna neovisno o problemu koji vas zaokuplja.
Također smatramo važnim ponuditi pomoć i

Problemi/pitanja s kojima se susreću djeca i

psihološku podršku skupini mladih ljudi koji izlaze iz

mladi

institucija socijalne skrbi te ulaze u svijet odraslih, od

 Tužan sam, depresivan, bojažljiv

kojih je većina bez obiteljske potpore.

 Ne slažem se s roditeljima/ roditelji me
ne razumiju
 Nesretno sam zaljubljen/a
 Nemam prijatelja

“Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu,

 Ne želim više ići u školu

svaka nesretna, nesretna je na svoj način.”

 Ne znam kako obuzdati bijes
 Kako se maknuti od lošeg društva
 Kako postati sretna mlada osoba

Lav Nikolajevič Tolstoj

