EUROTOPIA.CZ, o.p.s. nabízí rodinám
komplexní poradenskou pomoc

Nezisková organizace EUROTOPIA.CZ poskytuje v Bruntále a okolí bezplatnou
pomoc a podporu rodinám s dětmi při řešení obtížných životních situací. Stávající služby
doplňuje od letošního dubna o Centrum komplexní poradenské pomoci (CKPP). Rozšiřuje
tak stávající nabídku služeb AMT centra a SPOLU – Pro rodiny s dětmi. Služby zajišťuje
zkušený tým ve složení: právník, pedagog, terapeut a sociální pracovník.
Cílem Centra komplexní poradenské pomoci je prevence sociálního vyloučení rodin
a zamezení jejich destabilizace. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou a
konzultace je možné dohodnout individuálně.


Odborné pedagogické a sociálně právní poradenství zajišťuje sociální pracovník,

který pomáhá např. při řešení výchovných problémů dítěte, podporuje komunikaci rodičů se
školou, doprovází klienta při jednáních na úřadech, pomáhá při zlepšení orientace v systému
dostupných služeb nebo v systému státní podpory. Úkolem sociálního pracovníka je také
koordinace potřeb klientů s dalšími odbornými pracovníky (psychologem a právníkem).


Právní poradenství je zajištěno formou konzultací s právníkem prozatím jedenkrát

týdně. Tato forma zájemcům nabízí zlepšení orientace v oblasti občansko-právní, v oblasti
finanční (včetně návrhu na insolvenci) a bytové, v úpravě při rozvodu, rozchodu, či jiné
krizové situaci v rodině a také v pracovně právních otázkách.


Psychologické poradenství formou terapeutických konzultací a facilitovaných setkání

vede také zatím jedenkrát týdně psycholog. Zájemce zde získá informace, podporu a pomoc v
situacích spojených se ztrátou (rozpad vztahů, ztráta zaměstnání, ztráta bydlení), informace ke
stabilizaci rodinných vztahů, podporu pro upevnění vazeb mezi rodiči, rodiči a dětmi a také v
širší rodině. Dále je podpora zaměřena na oblast výchovnou a vzdělávací (zvládání nároků
školy, školní přípravy, komunikaci se školou a mimoškolní aktivity).

S narůstajícím množstvím informací a jejich náročným obsahem se jednotlivci i rodiny
potýkají s řadou problémů při vyřizování osobních záležitostí. Bezplatné právní a
psychologické poradenství je vnímáno jako potřebné doplnění těch služeb, které již
organizace EUROTOPIA v Bruntále a okolí poskytuje. Snažíme se tak cílové skupině
nabídnout možnost komplexní (sociální, právní a psychologickou) podporu v náročných
situacích.
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. pomáhala na Bruntálsku již v minulém období rodinám s
dětmi v nepříznivých sociálních situacích nebo sociokulturně znevýhodněným rodinám a také
rodinám ohroženým sociálním vyloučením poskytováním služby SPOLU-Pro rodiny s dětmi.
Souběžně s ní byly také podporovány rodiny řešící rozvodové, rozchodové a jiné krizové a
konfliktní situace na specializovaném pracovišti - Asistenční, mediační a terapeutické
centrum. AMT centrum usiluje o zlepšení kvality života dětí a jejich rodin v krizových
situacích mezi rodiči, partnery, rodiči a dětmi, usiluje o vytváření pozitivního vztahu mezi
rodiči a dětmi a o zvýšení odpovědnosti rodičů za harmonický vývoj a výchovu dětí.
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