PŘESTALI JSTE BÝT PARTNERY,
ZŮSTÁVÁTE RODIČI

Tato památná věta profesora Zdeňka Matějčka se prolíná jako zlatá nit filozofií
a způsobem práce všech našich pracovníků
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konzultacích s klienty, kdy emoce bývají velmi rozbouřené se touto kouzelnou
větou, snažíme v lidech podpořit milujícího rodiče a usměrnit rozzlobeného
partnera, který ztrácí svůj protějšek.
AMT centra jsou specializovaná zařízení, která se snaží provést klienty krizovou situaci.
Nejčastěji se jedná o rozvodovou nebo rozchodovou problematiku.
Nabízíme podporu formou sociálního poradenství, mediace a rodinné terapie.
Jako navazující program také poskytujeme Program pro zajištění kontaktů dětí s rodiči v podobě
asistence při předávání dítěte či asistence při styku rodiče s dítětem.

Nyní si rozebereme jednotlivé možnosti podpory. Cílem sociálního poradenství je poskytnutí
základních informací, podpory a orientace v situaci klienta, případně poskytnutí informací o
navazujících službách. Poradenství je součástí celé Vaší spolupráce se sociální pracovnicí.
Mediace představuje možnost, jak dosáhnout smírného řešení sporů mezi rodiči. Jedná se o
mimosoudní řešení konfliktu za přítomnosti třetí strany - nestranného mediátora/mediátorů.
Mediátor usnadňuje komunikaci mezi oběma stranami a podporuje vzájemné porozumění.
Mediace je proces dobrovolný, založený na ochotě stran vyjednávat, naslouchat si a dohodnout
se. Cílem mediace je oboustranně přijatelná dohoda. V praxi AMT center se v mediaci nejčastěji
řeší oblast výchovy a péče, včetně nastavení kontaktů dítěte či dětí s rodiči. Pokud rodiče
uzavřou mediační dohodu, mohou ji předložit soudu ke schválení.
Rodinné terapie usilují o podporu vlastních zdrojů a možnosti rodiny k prospěchu všech jejich
členů. Rodinná terapie je způsob a metoda pomoci rodičům a rodině v náročné životní situaci,
která je pro děti nevyhovující. Cílem rodinné terapie je podpořit možnosti rodiče/rodiny tak, aby
to bylo prospěšné pro rodiče a celý rodinný systém. Rodinná terapie může probíhat
individuálně, v páru nebo s celou rodinou, případně jen s některými členy rodiny.
Program pro zajištění kontaktů dětí s rodiči v podobě asistence při předávání dítěte či asistence
při styku rodiče s dítětem je činnost poskytovaná v situacích, kdy z různých důvodů nedochází k
pravidelnému a bezpečnému předání dítěte mezi rodiči nebo, kdy z rozličných důvodů
nedochází ke kontaktu rodiče s dítětem nebo je tento kontakt problémový. Dle výstupů z
asistencí je možno navrhnout další služby. K využití programu je zapotřebí souhlas obou rodičů
a také včasné naplánování termínu asistence a to nejméně 7 dní před uskutečněním konkrétní
asistence.
A jak to u nás chodí? Klient si zavolá a domluví si individuální schůzku se sociálním
pracovníkem. Tato schůzka slouží ke zmapování situace, kdy hledáme formu nejlepší podpory
právě pro něj a jeho rodinu. Po této schůzce telefonuje sociální pracovník druhému partnerovi a
nabízí spolupráci s pracovníky naší služby. Pokud partner souhlasí, je opět domluvena
individuální schůzka se sociální pracovníkem, kde je opět hledána nejlepší forma podpory, a to
jak individuální, párová, tak zejména rodinná. Poté již sociální pracovník, který vše koordinuje a
domlouvá potřebný typ podpory s terapeuty, mediátory nebo asistenty.

Velice důležitá je také podpora dětí v procesu rozvodu a rozchodu. Pro tyto účely máme
specializovaný tým odborníků, a sice dětskou psycholožku a terapeuty pracující s dětmi.
Vždy se snažíme myslet na děti, abychom jim poskytli potřebnou podporu. Děti ve svých
rodinách potřebují zejména pocit bezpečí, lásky a přijetí. V žádném případě nejsou nositeli
změny, tato zodpovědnost leží právě na rodičích.
Co říci závěrem? Milí rodiče, pokud se právě nacházíte v obtížné životní situaci, kdy
procházíte rozvodovou či rozchodovou situací, případně jinou krizovou situací a nevíte si s ní
rady, pak nás oslovte na níže uvedených kontaktech a my Vám pomůžeme smysluplně
naplnit větu: Přestali jste být partnery, zůstáváte rodiči.

OPAVA

KRNOV

Vedoucí pracoviště/sociální pracovnice:
Mgr. Jana Fischerová
E-mail: jana.fischerova@eurotopia.cz
Tel.: 730 892 759

Vedoucí pracoviště/sociální pracovnice:
Mgr. Simona Kalusová
E-mail: simona.kalusova@eurotopia.cz
Tel.: 733 532 745

Sociální pracovnice:
Bc. Petra Paterová
E-mail: petra.paterova@eurotopia.cz
Tel.: 734 202 918

Sociální pracovnice:
Bc. Adéla Kramná
E-mail: adela.kramna@eurotopia.cz
Tel.: 739 214 654

Sociální pracovnice:
Bc. Michaela Flašková
E-mail: michaela.flaskova@eurotopia.cz
Tel.: 774 063 618

BRUNTÁL A RÝMAŘOV
Vedoucí pracoviště/sociální pracovnice:
Mgr. Lucie Burdová
E-mail: lucie.burdova@eurotopia.cz
Tel.: 730 898 476
Sociální pracovnice:
Mgr. Pavla Vejmolová
E-mail: pavla.vejmolova@eurotopia.cz
Tel.: 735 171 001

