
Co je to doma?

kde Vás mají rádi
kam se rádi vracíte
kde je klid a pohoda
kde můžete být sami sebou
kde Vám rozumí, naslouchají a respektují Vás

Doma je tam:

www.strep.cz

STŘEP, z.ú.
Řehořova 992/10, Praha 3

...protože střepy znamenají štěstí...

Aby vám spolu bylo doma dobře
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224 232 261

STŘEP - České centrum 
pro sanaci rodiny, z.ú.

strep@centrum.cz

https://www.strep.cz/


Každá rodina může být šťastná.

naslouchat si a mluvit spolu
méně se hádat
poznat, co děti potřebují
všímat si, když se něco daří a mít z 
toho radost
aby děti měly kamarády a dařilo se jim 
ve škole
zlepšit komunikaci se školou, úřady 
nebo lékaři

Rodinám pomáháme

Budeme společně hledat cestu k řešení. 
Co v rodině funguje,

 je "odrazovým můstkem" pro změny.

Je toho na Vás moc a nevíte kde začít?



Řekneme si, jak by 
mohla vypadat 

naše spolupráce.

Řekneme Vám, co 
umíme a co 
neumíme.

Informace o vás 
nikomu 

neposkytneme bez 
Vašeho vědomí.

Jak může vypadat naše spolupráce?

Neslibujeme Vám,
že Vám do života nebudou chodit starosti, ale 

naučíme Vás je zvládat,
i když spolu už nebudeme v kontaktu.

5.4.3.2.1.

Společně se 
sejdeme na 
OSPODU.

Přijedeme za 
Vámi domů, 
nebo se Vy 

stavíte u nás.

Průběžně si 
budeme říkat, co 
se daří a na čem 

je potřeba 
pracovat.

Budeme s vámi 
spolupracovat na 
tom, na čem se 
domluvíme a co 
vám bude dávat 

smysl.

Společně se 
budeme ohlížet, 
kam jsme došli.

Budeme hledat 
společné cíle pro 
Vás a Vaše děti

Budeme mít 
radost z toho, co 
se nám společně 

povedlo.

v klidubezplatně

pravidelně

s humorempo domluvěs nácvikem
společně upřímně

bude to práce



"Umíme i poslepu složit domov ze STŘEPů."

Katka, 37 let

"Nejdříve jsem nevěděla, 
co mě s Vámi čeká, ale 

chtělo to čas. Líbí se mi, že 
mi neříkáte, co mám a 

nemám dělat."

Pomohli jsme už více než

Jana, 10 let

"Když dostanu 
dobrou známku, 

mám větší chuť se 
učit dál."

"Já nejsem blbá, já 
jsem jenom líná."

Petra, 11 let

Kája, 9 let

"Hodně mi pomáhá 
malovat si na 
papírek, to mě 

uklidňuje."

1500

60Ročně pracujeme s více než

rodinám.

"Chci Vám přivést ukázat 
synka a představit vám 
partnera, protože mě 

STŘEP provází v 
důležitých chvílích."

Zuzka, 27 let
Pavel, 42 let

"Už když jste řekli 
dobrý den, hned jsem 

věděl, že to bude 
dobrý."

Jiří, 26 let

"Nikomu nevěřím, ale s 
vámi se cítím dobře. 

Zatím u čeho jste byli vy, 
tak se vždy povedlo."

Lenka, 44 let

"Myslela jsem si, že mi 
převychováte syna, 

ale Vy jste mě naučili, 
že ho musím 

vychovávat já."

rodinami.


