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Centrum Anabell se již od roku 2002 věnuje osobám s poruchami příjmu potravy a jim blízkým;
nabízí jim širokou škálu podpůrných, terapeutických a sociálních služeb ke zvládání života
s touto nemocí.
Od června 2019 Centrum Anabell přináší nové služby. Odbornou pomoc zde mohou nově
získat i rodiny s dětmi s psychickými obtížemi/psychiatrickou diagnózou.
Seznámit se s novými službami Anabell a důvody, které nás k tomu vedou, můžete v rámci
diskuzního kulatého stolu, který pořádáme v Brně v budově Magistrátu města Brna na Kolišti
č. 19 ve 4. patře v zasedací místnosti dne 21. června 2019 od 9 do 11 hod.
Centrum Anabell respektuje všechny potřeby dítěte a jeho rodiny, zejména potřeby bezpečí –
podpůrných, rozvíjejících a uspokojivých vztahů – zdraví – učení se – chování – materiálního
zajištění. Předpokládáme, že podporu pro naplnění všech uvedených potřeb lze čerpat přímo
v rodině, v jejím nejbližším okolí, v přirozené sociální síti rodiny a v síti odborných služeb.
Je nám blízký koncept takové podpory, kdy rodina po dostatečném zorientování se ve své
situaci, na základě zmapování svých potřeb a svých možností a s odpovídající, nikoli
nadbytečnou, odbornou podporou zvládá svoji situaci podle svého. Aby tomu tak mohlo být
a skutečně bylo, nabízíme v Anabell těmto rodinám odbornou pomoc a podporu z pozice
zkušeného poskytovatele sociálních služeb.
Pracovníci Centra Anabell tvoří funkční multidisciplinární tým, složený ze sociálních
pracovníků, psychologů a terapeutů, rodinných terapeutů, speciálních pedagogů,
supervizorů a koučů. Aktivně spolupracujeme s praktickými a dětskými lékaři a psychiatry
v rámci reformy psychiatrické péče v České republice.
Co nové služby Anabell přináší pro rodiny:
- Podporu a nasměrování pro další fungování celé rodiny v situaci, která se pro ně stala
již dlouhodobě neudržitelná.
- Podporu pro rodiny, které se ocitly v krizové – těžké – složité – obtížné situaci.
- Podporu v posilování rodičovských kompetencí při zvládání řešení změn rodinné
situace.
- Pomoc v komunikaci s odbornými školskými zařízeními a s dalšími odborníky v oblasti
psychologie nebo psychiatrie.
- Zprostředkování kontaktů na další odborníky.
- Řízené a moderované setkávání s podobně zatíženými rodinami.
- Setkání několika rodin s odborníky.
- Podpůrné workshopy pro rodiče.

Co nové služby Anabell přináší pro dítě/děti:
- Prohloubení a rozvíjení dovedností dítěte.
- Zprostředkování a posilování komunikace s ostatními členy rodiny a nejbližším okolím.
- Podporu v plnění předškolní a školní docházky.
- Upevnění vazeb s rodiči.

Naše služby poskytujeme ambulantně v centru Brna, na adrese Masarykova 37 v 5. patře,
podpora a setkávání probíhají s celou rodinou. Výhledově připravujeme setkávání s rodinou
i v terénu, v přirozeném prostředí rodiny.

Garantujeme kontakt s odborným pracovníkem do 2 pracovních dnů.
Naše služby poskytujeme díky dotacím a grantům ze státního rozpočtu, rozpočtu města Brna
a Jihomoravského kraje, z Nadačních fondů a Evropského sociálního fondu rodinám s dětmi
bezplatně.
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