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V roce 2017 byly stávající služby organizace Eurotopia.CZ o.p.s. v Bruntále doplněny
o nabídku poradenství v rámci projektu Centrum komplexní poradenské pomoci, který je
zaměřen na podporu rodin s dětmi v nepříznivých životních situacích, rodiny sociokulturně
znevýhodněné a nebo ohrožené sociálním vyloučením.
Poradenský tým ve složení právník, pedagog, terapeuti a sociální pracovníci poskytl
za poslední monitorovací období projektu více než 120 rodinám z Bruntálu a okolí. Služby
byly poskytovány ambulantní formou na pobočce organizace i terénní formou na území města
Bruntál.
Nabídka poradenství zahrnovala: sociálně právní poradenství (např. doprovod klienta
při jednáních na úřadech, zlepšení orientace v systému dostupných služeb nebo v systému
státní podpory, dluhové poradenství, pomoc při jednání s exekutory a věřiteli), odborné
pedagogické poradenství (např. pomoc při jednání rodičů se školou, řešení rozporů v rodině a
pomoc při výchovných potížích dětí) právní poradenství (např. orientace v oblasti občanskoprávní, v oblasti finanční /včetně návrhu na insolvenci/, bytové, v úpravě při rozvodu,
rozchodu, či jiné krizové situaci v rodině, v pracovně právních otázkách aj.), psychologické
poradenství (pomoc v situacích spojených s rozpadem vztahů, ztrátou zaměstnání a nebo
bydlení, pomoc při stabilizaci rodinných vztahů, podpora pro upevnění vazeb mezi rodiči,
rodiči a dětmi, i mezi dětmi a prarodiči, zvládání nároků školy, školní přípravy, komunikace se
školou a mimoškolních aktivit) a rodinnou terapii.
V rámci vzdělávacích aktivit proběhly semináře a kurzy, zaměřené na právní a
psychologickou problematiku, určené pro širokou veřejnost s tématy: Dluhová past – jak se jí
vyhnout a jak z ní ven; Oddlužení a jeho podmínky; Děti a rozvod rodičů. Velký zájem byl i to
témata týkající se vztahů v rodině a také kurzy z výchovnou tématikou: Děti a agresivita, Děti
s poruchami jednání, Děti se specifickými výukovými potřebami.

V roce 2018 proběhly dva víkendové vzdělávací a zážitkové pobyty pro rodiče s
dětmi. Tyto pobyty byly zaměřeny na společné aktivity rodičů a dětí, společné trávení času a
také zde byl prostor pro vzdělávání rodičů. Lektor rodičům mohl věnovat více času, rodičům
se tak dostalo více podpory a společně s dětmi také vyrazili na celodenní výlet.
V roce 2019 byl zrealizován třetí zážitkový a vzdělávací pobyt pro rodiče s dětmi.
Opět se jej účastnili rodiče s dětmi, ale tentokrát jeli i dvě babičky se svými vnoučaty.
Výhodou těchto akci je možnost se vzdělávat, ale také si rodiče mohou předat vzájemně své
zkušenosti a být tak podporou i dalším rodičům s podobným příběhem.
Na letošní podzim je v plánu znovu uspořádat vzdělávací akce ve spolupráci
s Univerzitou třetího věku.
I nadále bude poskytováno nejen sociální poradenství, ale i terapeutická podpora
klientům, ale také i právní poradenství a pomoc pedagoga.
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