EUROTOPIA.CZ, o.p.s. nabízí podporu a pomoc lidem,
kteří se dostali do konfliktu se zákonem

Nezisková organizace EUROTOPIA.CZ poskytuje v rámci svých služeb v Bruntále a
okolí bezplatnou pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám s dětmi při řešení obtížných
životních situací.
Stávající služby doplňuje od letošního dubna o poradenství v rámci projektu
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II. (KPTČ). Poradenství probíhá
v rámci dvou souběžných programů – Probační program a Resocializační program a je
určeno osobám (a jejich rodinám či blízkým), které se dopustily protiprávního jednání a nebo
opouštějí zařízení pro výkon trestu odnětí svobody.
Oba programy zahrnují pracovně právní poradenství, individuální terapii, podporu
mentora a spolupráci s rodinou – tyto služby zajišťuje zkušený tým ve složení: právník,
psycholog, pedagog a sociální pracovníci.

Probační program
Probační program je určen přednostně mladým lidem a dospělým, kteří se dopustili
protiprávního jednání. Je zaměřen na rozvoj jejich osobnosti a kompetencí tak, aby získali
potřebný náhled na osobní hodnoty, styl života, nutnost dodržovat pravidla aj. Cílem
programu je prevence a snižování rizik spojených s opakováním trestné činnosti, zamezení
delikvence a realizace opatření, urovnávající vztahy mezi pachatelem a poškozeným.
Resocializační program
Cílem resocializačního programu je předcházení recidivy u osob, které se dopustily
protiprávního jednání včetně spáchání trestného činu, pomoc a podpora při začlenění do
běžného života, prevence a snižování rizik opakování protiprávního jednání.



Odborné sociálně právní poradenství zajišťují sociální pracovníci, kteří podporují

klienta v orientaci a optimálním fungování v sociálním prostředí, ve využívání jeho zdrojů,
poskytují poradenství při řešení potíží s bydlením, pracovním uplatněním, v orientaci
v systému dostupných služeb státní sociální podpory. Sociální pracovníci zároveň koordinují
potřeby klientů s nabídkou dalších odborných pracovníků (psycholog + právník).


Právní poradenství je zajištěno formou konzultací s právníkem jedenkrát týdně. Tato

forma nabízí klientům 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 individuálních terapeutických konzultací a

facilitovaných setkání vede také jedenkrát týdně psycholog. Klient 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.



Podpora mentora probíhá jako intenzivní individuální doprovázení v rámci

spolupráce. Mentor – zkušený sociální pracovník a nebo pedagog zastává roli
zprostředkovatele mezi klientem a většinovou společností. Zajišťuje kontakt se společenským
prostředím, doprovod na úřady, k soudu apod., vede klienta k hledání vlastních zdrojů,
k nasměrování osobního rozvoje a ke schopnosti aktivně a samostatně řešit svou situaci.
Do vzájemné spolupráce jsou v rámci obou programů dále zapojeni kurátoři
Městských úřadů a Probační a mediační služba Bruntál. Na přání klienta, doporučení
odborného pracovníka a nebo Probační a mediační služby je navázána také spolupráce
s rodinou a nebo blízkými osobami a tato může být podpořena rodinnou a nebo párovou
terapií, jejímž cílem je zlepšení rodinných či partnerských vztahů a pomoc při obnovení
atmosféry přijetí a důvěry.
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