Souhrnná tisková zpráva o realizaci projektu
Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi
V roce 2017 byly stávající služby organizace EUROTOPIA.CZ o.p.s. v Bruntále doplněny o
nabídku komplexu služeb v rámci projektu Centrum komplexní poradenské pomoci, který byl
zaměřen na podporu rodin s dětmi v nepříznivých životních situacích, rodiny sociokulturně
znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením.
Cílem Centra komplexní poradenské pomoci byla prevence sociálního vyloučení rodin a zamezení
jejich destabilizace. Služba byla poskytována ambulantní i terénní formou a zajišťována odborným
týmem ve složení: právník, pedagog, psycholog, terapeuti a sociální pracovníci, kteří zajišťovali:
 pedagogické a sociálně právní poradenství
 právní poradenství
 psychologickou pomoc a podporu
 terapeutickou pomoc a podporu
 vzdělávací akce
Nabídka poradenství a vzdělávání v rámci projektu byla v daném období prezentována pracovníkům
sociálního odboru Městského úřadu Bruntál, členům pracovních skupin Komunitního plánování
sociálních služeb města Bruntál, vedení mateřských a základních škol a dalším organizacím,
spolupracujícím s cílovou skupinou v rámci sociálních, vzdělávacích, volnočasových a jiných služeb
ve městě Bruntál.
Za období realizace projektu duben 2017 až březen 2020 využilo nabídky poradenství a podpory více
než 300 rodin.
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,
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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 o témata týkající se vztahů v
rodině a také kurzy z výchovnou tématikou: Děti a agresivita, Děti s poruchami jednání, Děti se
specifickými výukovými potřebami.
Kurzy na téma: Manipulace v komunikaci a obrana proti ní I., II.; Zooterapie; Rodina a vliv na dítě
I., II.; Řešení konfliktních situací I., II.; Jak motivovat děti k učení a rozvoji I., II.; Interakce a
komunikace s dítětem I., II.
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 jely 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. Ze strany osob cílové skupiny
byl velký zájem o realizaci dalšího víkendového pobytu pro rodiny. Proto jsme měli v plánu v druhé
polovině března 2020 uspořádat ještě jeden pobyt pro rodiny. Zajistili jsme změnu rozpočtu,
abychom měli finanční prostředky na zajištění pobytu, vše bylo naplánováno a připravováno.
Probíhaly přípravné práce, tzn. objednání ubytovacího zařízení, přihlášení rodin, nákup pomůcek,
zajištění lektorů i asistentů. Bohužel však vyhlášení nouzové stavu nám znemožnilo rodinný pobyt
realizovat.
V rámci projektu byly indikátory za celé projektové období naplněny. Zrealizovali jsme všechny
naplánované aktivity. Vzdělávací aktivity byly hodnoceny velice kladně, účastníci byli na daných
kurzech, seminářích i pobytech velice aktivní. Sami se ptali na informace, které byly pro ně důležité a
potřebné.
Podařilo se nám zvýšit kompetence osob cílové skupiny v jejich právním povědomí a získat informace
v oblasti prevence zadlužování, finanční gramotnosti, výchovy dětí, porozumění dětem se
specifickými potřebami, partnerských vztahů apod.
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Z každé realizované vzdělávací aktivity byla zajištěna prezenční listina a zpráva o realizaci, všechny
dokumenty jsou uloženy u realizátora projektu.
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