EUROTOPIA. CZ Bruntál děkuje za spolupráci
Organizace EUROTOPIA.CZ, o. p. s. provozuje ve městě Bruntál sociálně aktivizační službu
SPOLU – Pro rodiny s dětmi (dále jen SPOLU), jejíž součástí je také služba Asistenčního,
mediačního a terapeutického centra (dále jen AMT centrum). Obě služby jsou zaměřeny na
pomoc rodinám. Spolupráce rodiny a
pracovníků služby představuje potřebu
řešení v široké škále problémů a
pracovníci služby využívají ke zlepšení
schopností klientů dostupné zdroje
především z okolí (širší rodina, blízcí),
komunity nebo odborníky jakou jsou
rodinní terapeuti, psychologové, dětský
psycholog nebo mediátoři. Pro efektivní
postup při práci s rodinami pracovníci
dále využívají spolupráci především s
Oddělením
sociálně-právní
ochrany
Bruntál (dále jen OSPOD) a s Okresním soudem Bruntál. Kvalitní spolupráce se zapojenými
subjekty je hodnocena při pravidelných společných setkáních všech zainteresovaných
pracovníků, a také při individuálních konzultacích s jednotlivými pracovníky, a to především
na pracovištích sociálně-právní ochrany v Bruntále.
Dne 29. 3. 2019 se například uskutečnilo pod záštitou organizace EUROTOPIA.CZ setkání
pracovníků AMT center, pracovníků Okresního soudu Bruntál a pracovníků Orgánu sociálně
právní ochrany dětí Městského úřadu Bruntál a Městského úřadu Rýmařov. Setkání bylo
realizováno za účelem reflexe poskytovaných služeb rodinám v rozvodové/rozchodové nebo
porozvodové/porozchodové situaci. Setkání se zúčastnilo 22 pracovníků pracujících s
rodinami v rozvodu/rozchodu nebo
porozvodové/porozchodové situaci.
Účastníci setkání diskutovali na téma
manipulativního jednání v rodinném
systému,
který
prochází
rozvodovou/rozchodovou
nebo
porozvodovou/porozchodovou
situací. Setkání bylo také zaměřeno
na
reflexi
multidisciplinární
spolupráce
zainteresovaných
subjektů při práci s rodinami.

Dne 14. 6. 2019 OSPOD Bruntál zorganizoval setkání všech sociálně aktivizačních služeb
v Bruntálu s pracovníky OSPOD, které bylo zaměřeno na reflexi k dosavadní spolupráci a na
zkvalitnění multidisciplinární spolupráce.
V zimě 2018 započala také spolupráce
pracovnic služby SPOLU se Střediskem
volného času Bruntál, které dosud
uskutečnilo 3 akce zaměřené pro rodiny s
dětmi. Jednalo se o vánoční a velikonoční
tvoření, na kterém si rodiče společně
s dětmi vyrobili a odnesli spoustu krásných
vlastnoručně vyrobených ozdob, dárečků a
také nezapomenutelných zážitků. V květnu
děti s rodiči společně oslavily Den dětí, na
kterém si vyrobily obrázky, zápichy do
květin apod. Pro rodiny služby SPOLU přináší takové akce možnosti, jak se dá s dětmi
efektivně trávit volný čas a rodičům také příležitost věnovat se v danou chvíli pouze dětem.
Za rodiny bychom chtěly poděkovat především paní Monice Barteskové, pracovnici SVČ
Bruntál, za spoustu krásných Vánočních dárků, které rodinám darovala.
Kromě služby SPOLU a AMT centra organizace
EUROTOPIA.CZ realizuje také dva projekty. Jedná se
o projekt Centrum komplexní podpory rodinám (dále
jen CKPP) a projekt Komplexní prevence trestné
činnosti na Bruntálsku II (dále jen KPTČ). V rámci
projektu CKPP bylo v letošním roce realizováno
několik vzdělávacích seminářů a kurzů na několika
bruntálských školách. Poptávka škol je především
zaměřena na semináře ohledně dluhové problematiky.
V rámci projektu KPTČ se rozvinula velmi úzká
spolupráce s pracovníky Probační a mediační služby
Bruntál.

Organizace EUROTOPIA.CZ děkuje všem jmenovaným subjektům za skvělou
spolupráci.

