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Djeca, mladi i njihovi roditelji (vr ći, škole, centri za socijalni rad) obraćaju
nam se sa različi m izazovima. Ako je vaš odgovor na neko od sljedećih
pitanja potvrdan, slobodno nam se obra te:

Mislite li da je vaše dijete pod stresom?
Da li je vaše dijete doživjelo stresan događaj?
Da li je vaše dijete izgubilo bližnjeg?
Ima li dijete teškoće u odnosu sa vršnjacima?
Brinu li vas promjene u emocijama i ponašanju djeteta?

Ima li vaše dijete problema u savladavanju školskog gradiva?
Brinete li kako će vaše dijete reagira na razvod roditelja?
Brine li vas ponašanje vašeg djeteta?
Pitate se odgajate li dobro svoje dijete?

MULTIDISCIPLINARNOST I INTERSEKTORALNA SARADNJA
Interdisciplinarni terapijski Centar za zaš tu djece,
mladih i obitelji je asocijacija koja unutar svojih
preven vnih djelatnos na sva tri nivoa, pruža
podršku djeci, mladima i njihovim obiteljima.
Djeci je u našem Centru dostupna pomoć velikog
broja različi h stručnjaka razvojne dobi, te
mul disciplinarna dijagnos ka i tretman. Svi
postupci odvijaju se na način prilagođen djeci, a u
skladu sa savremenim znanstvenim spoznajama i
iskustvima sličnih ustanova u svijetu koja su ukazala
koji je to najučinkovi ji pristup u zaš zdravlja i
dobrobi djece i mladih.

VELIKE STVARI ČESTO IMAJU MALENE POČETKE
Istraživanja pokazuju da primjerena podrška u teškim životnim trenucima može spriječi javljanje mnogoh
teškoća, kao i da rano otkrivanje teškoće kod djece omogućuje pravovremeno pružanje podrške.
Omogućite djeci (i sebi) stručnu podršku u suočavanju s životnim izazovima kako biste spriječili moguće
javljanje teškoća. Ako ste uočili promjene kod djeteta koje vas brinu, podijelite svoje dvojbe sa našim
stručnjacima - zajedno procijenite zahtjevaju li one podršku stručnjaka i potražite savjet kako kao roditelj
djetetu možete pruži podršku. (Citat iz ﬁlma Lawrence od Arabije 1962)

O
SNAŽIVANJEM RODITELJA, OSNAŽUJEMO DIJETE
Okolina u kojoj dijete odrasta snažno utječe na dijete. Istraživanja jasno pokazuju da je podrška odraslima u
djetetovoj okolini ključan dio dječijeg oporavka. Upravo je zato podrška roditeljima i obitelji u Centru
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PODRŠKA I
TRETMAN
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MIŠLJENJA I
PREPORUKE

Šta reći djetetu prije dolaska ?
"razgovara ćeš sa nekime ko pomaže djeci"
"možeš reći ono što zaista misliš i osjećaš"
"tamo možeš bi ono što jesi i otvoreno razgovara "

"niko te neće prisiljava na ništa što

ne želiš"

?!

ODRŽAVANJE
ZDRAVLJA
Stručnjaci BHIDAPA
Centra ostaju dostupni
djetetu i obitelji i nakon
završetka podrške /
tretmana.

Dječiji psihoterapeu

Pedijatar

Socijalni radnik

Dječiji neuro-psihijatri

Psiholozi

Fone čar

Spec. kliničke psihologije

Socijalni pedagog

Pravnik

U središtu našeg djelovanja uvijek je dijete i djetetov najbolji interes .

ŠTAMPA CITY GROUP d.o.o.

O djeci i mladima u Centru brinu

