EUROTOPIA.CZ, o.p.s. nabízí komplexní poradenskou pomoc
rodinám s dětmi
Nezisková organizace EUROTOPIA.CZ poskytuje v Krnově a okolí bezplatnou
pomoc a podporu rodinám s dětmi při řešení obtížných životních situací. Stávající služby
doplňuje o poradenství a pomoc v rámci projektu „Klíče pro rodinu – koordinovaná
spolupráce s rodinami“. Rozšiřuje tak stávající nabídku služeb AMT centra, Poradenského
střediska a Terénních programů.
Cílem koordinované spolupráce s rodinami je jejich stabilizace, obnova narušených
funkcí

prostřednictvím

zvyšování

rodičovských

kompetencí,

řešení

náročných

výchovných, krizových a jiných zatěžujících situací, prevence možného umístění dětí
mimo péči rodičů, spolupráce subjektů v oblasti sociálně právní ochrany dětí, mimo jiné
prostřednictvím inovativní metody práce formou „rodinných konferencí“.
Realizaci aktivit a cílů projektu zajišťuje odborný tým - právník, psycholog, terapeuti
a sociální pracovníci - poradenství je bezplatné. Aktivity projektu zahrnují aktivizační,
motivační a asistenční program – v jejich rámci bude poskytováno odborné sociálně
právní, pedagogické, právní a psychologické poradenství, doplněné o rodinnou terapii,
mediace a rodinné konference.
Aktivizační a motivační program je zaměřený na poskytování odborných služeb,
informací a podpory rodinám s dětmi, posilování rodičovských kompetencí a vztahu rodiče a
dítěte. Cílem je podpora a pomoc v odstranění komunikačních bariér mezi rodiči a rodiči a
dětmi, zmírnění obtíží rodičů v partnerských vztazích a rodinném soužití, bezpečné provedení
všech zúčastněných rozvodovou nebo rozchodovou situací.
Asistenční program (asistence sociálního pracovníka, popřípadě terapeuta u styku
rodiče s dítětem a nebo u předávání dítěte mezi rodiči) je cíleně zaměřený na nácvik
rodičovských kompetencí a rodičovského chování a je realizován v úzké spolupráci s
OSPOD, realizuje se v režimu sociálně-právní ochrany dětí a převážně v přirozeném prostředí
rodin.
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Rodinná terapie – práce na změně rodinných vzorců zacházení se zátěžovou situací,
zvyšování sebeúcty, redukce nezdravé sebeobrany, aktualizace rodinných rolí a rodinných
pravidel.
Mediace – nalezení bezprostředního řešení sporu/konfliktu nespornou, mimosoudní
cestou za pomoci třetí nezávislé osoby-mediátora, s cílem uzavření dohody; podpora a
dosažení tvořivosti klientů při řešení konfliktní situace.
Odborné pedagogické a sociálně právní konzultace - individuální a nebo
participativní formou, vč. realizace rodinných konferencí.
Právní poradenství – zvýšení právního povědomí a orientace zejména v oblasti
smluvních vztahů, v oblasti finanční a bytové, právní úpravě týkající se rozvod., rozchod. či
jiných krizových situací.
Psychologické poradenství - zvládání náročných životních situací spojených se
ztrátou (rozpad vztahů, ztráta zaměstnání, ztráta bydlení), zaměřuje se na stabilizaci
rodinných vztahů, podporu vazeb v rodině mezi rodiči, mezi rodiči a dětmi a v širší rodině,
v oblasti výchovné a vzdělávací – zvládání nároků školy – školní přípravy, podpora
komunikace se školou, podpora začleňování dětí do mimoškolních aktivit a kvalitní využití
volného času.
Interaktivní semináře jsou lektorovány psychologem, terapeutem, sociálním
pracovníkem; přednáškové vstupy jsou spojeny s nácvikem dovedností, prací s ukázkami,
příklady a sdílením dobré praxe; v menších skupinách účastníků (8-10).


Porozumění dítěti, jeho potřebám a motivace dítěte



Jak motivovat děti k učení a rozvoji



Partnerství rodiče a odborníka v zájmu dítěte



Období vzdoru ve vývoji dítěte a školní připravenost dětí



Tréma, úzkost a psychosomatické potíže dítěte
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Konflikty mezi rodiči a dětmi jako zdroj rizikového chování dítěte v období
dospívání

Participativní metody podpory
Způsob práce s rodinami, podporující autonomní hledání řešení tíživé situace a hledání
zdrojů uvnitř komunity, v níž rodina žije – s podporou multidisciplinární spolupráce (OSPOD
a NNO), realizace rodinných konferencí (RK), kulatých stolů, sdílení informací a metodiky
participativních metod a supervize pracovníků programů.
Rodinná konference (dále RK) je rozhodovací model, kdy se rodiny stávají expertem
na řešení svých běžných záležitostí, jsou zmocňovány k vyhledávání zdrojů řešení. Aktivita
je zacílena na spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty a podporu komunikačních
procesů zaměřených na včasnou práci s rodinou.
Veškeré poradenství, programy a aktivity uvedeného projektu budou probíhat v sídle
pobočky organizace EUROTOPIA.CZ v Krnově na adrese Čsl. armády 43a-b. Provozní
doba a kontakty viz níže.
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. pomáhá dlouhodobě v regionu Krnovska a Bruntálska
rodinám s dětmi v nepříznivých životních situacích, sociokulturně znevýhodněným rodinám,
rodinám ohroženým sociálním vyloučením a rodinám, procházejícím závažnými krizovými a
konfliktními situacemi, spojenými s narušením jejích funkcí a vztahů. Usilujeme o zlepšení
kvality života dětí a jejich rodin v krizových situacích mezi rodiči, partnery, rodiči a dětmi, o
vytváření pozitivních vztahů mezi rodiči a dětmi a o zvýšení odpovědnosti rodičů za
harmonický vývoj a výchovu dětí.
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Čsl. armády 43a-43b
794 01 Krnov

PROVOZNÍ DOBA:
ÚTERÝ 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
/ostatní dny dle dohody/

KONTAKTY:
Mgr. Petra Večerková
ředitelka společnosti
e-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz
mobil: +420 608 883 618

Mgr. Hana Hlisnikovská
pracovnice projektu
e-mail: hana.hlisnikovska@eurotopia.cz
mobil: +420 734 244 455
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