TEKST ŁATWY DO CZYTANIA (ETR)

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN „SWOBODA”
GDZIE JESTEŚMY
Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” czyli w skrócie
Centrum znajduje się w Poznaniu na ulicy Swoboda 59.
Do naszego budynku można wejść wejściem głównym,
przechodząc między szkołą a naszym zielonym ogrodem.

Przed budynkiem Centrum znajduje się parking z
wyznaczonym miejscem dla osób
niepełnosprawnych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

W Centrum pracują osoby, które pomagają dzieciom i całym
rodzinom.

Centrum zajmuje się między innymi:
 Doradzaniem i udzielaniem pomocy rodzinom z dziećmi
 Pomocą w codziennych problemach rodzin
 Pomocą dla rodzin zastępczych

Centrum organizuje szkolenia i kursy dla rodziców oraz całych
rodzin. Centrum pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach.
Centrum oferuje pomoc psychologiczną i w razie potrzeby
prawną.

W Centrum można porozmawiać o swoich problemach z
pedagogiem lub psychologiem.

Jeśli w rodzinie występują problemy, często dochodzi do
kłótni. Centrum również może pomóc takiej rodzinie lub
skłóconym osobom, prowadząc tzw. mediacje.
Mediacje to rozmowy z każdą z osób i ustalenie porozumienia
odpowiadającego każdej ze skłóconych osób.

Centrum to też miejsce, w którym mieszkają dzieci, którymi
się opiekujemy.

Na terenie Centrum znajduje się Okno Życia czyli miejsce, w
którym matka może bezpiecznie zostawić niedawno urodzone
dziecko, którym nie może się zaopiekować.

Wszystko co robi Centrum jest dla mieszkańców Poznania i
jest całkowicie bezpłatne.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Żeby się z nami skontaktować każdy może napisać pismo i
przesłać je pocztą na nasz adres:
Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
ul. Swoboda 59
60-389 Poznań

Można też napisać pismo i przynieść je samemu do naszego
sekretariatu.

Można zadzwonić do nas.
Nasz numer telefonu to: 61 648 60 20

Każdy może napisać do nas wiadomość i przesłać ją pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@cwr-poznan.pl

Można umówić się przez telefon z naszym pracownikiem i
spotkać się z nim w Centrum.
Numery telefonów naszych pracowników są na stronach
naszych oddziałów:
https://cwr-poznan.pl/centrum-wspierania-rodzin-swoboda/klubdobrych-rodzicow/
https://cwr-poznan.pl/centrum-wspierania-rodzinswoboda/koordynatorzy-rodzinnej-pieczy-zastepczej/

Wszelkie informacje o naszym Centrum można znaleźć na
naszej stronie internetowej
https://cwr-poznan.pl/

Nasza strona internetowa jest przystosowana do potrzeb
osób słabowidzących.

