
Macaroni Soup

Tex Mex Chili

French Fries

Calamari

Beef Taco

3.99

$3.99

$4.50

$6.00

$7.50

Poradenství - poradenství rodičům před zahájením a po ukončení soudního jednání, podpora
komunikace a práce nad rodičovským plánem a jeho změnami. Služba je poskytována zdarma.
Sociální pracovník: Mgr. Veronika Doležalová, DiS., Gabriela Kristová, DiS.

Edukace – intenzivní edukace (poučení) rodičů v oblasti rodičovské zodpovědnosti, zvyšování
rodičovských a výchovných kompetencí, provázení procesem rozvodu směřujícím k dosažení
vzájemné mimosoudní dohody. Služba je poskytována zdarma.
Sociální pracovník: Mgr. Veronika Doležalová, DiS.

Mediace – metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů za asistence třetí, neutrální strany
– mediátora. Cílem mediace je společná tvorba oboustranně přijatelné dohody. Setkání pro
páry i celé  rodiny, možnost mediace s jedním nebo dvěma mediátory. Služba je zpoplatněna
dle ceníku.
Mediátoři: Mgr. Lenka Tlachová, Mgr. Jan Adamus, Mgr. Ivana Mikušková.

Terapie – setkání vedená odborníky s dlouholetým výcvikem pracující pomocí terapeutických
metod s klienty a rodinou. Terapie pro rodiče řešící problémy s výchovou, s péčí o děti, vztahy
v rodině nebo prožívající krizi. Terapie nabízí podporu ve zpracování konfliktů, podporuje ve
snaze naučit se hovořit o problémech a pocitech, podpořit komunikaci. Terapie je poskytována
dospělým i dětem. Služba je zpoplatněna dle ceníku.
Externí terapeuti: Mgr. Jiří Barbořák, Mgr. Ivana Mikušková.

Odborné služby pro rodiny
Rozvod/rozchod rodičů

Více informací ráda sdělí Gábina:  kristova@cprhodonin.cz

Rodičovské spory při rozchodu jsou často velmi intenzivní a jejich řešení se
může rodině jevit téměř nemožné. Napomáháme k nalezení efektivního
řešení sporných situací a snažíme se snížit negativní dopady rozpadu
vztahu rodičů na jejich děti.

Co pro vás máme: 

Edukativní seminář pro rodiče:
Setkání s odborníkem určeno rodičům, kteří přemýšlejí o rozvodu/rozchodu, rozvádějí se nebo
řeší situaci porozvodové péče a rodičům, kteří si přejí dítěti maximálně usnadnit období
rozvodového řízení, zvolit pro něj co nejvhodnější porozvodové uspořádání a zajistit mu co
nejlepší porozvodovou péči. 
Cílem je efektivní informování rodičů o jejich právech a povinnostech, možnostech péče, vlivu
rozchodu rodičů na dítě a nastínit otázky péče o dítě, ve které je nutné najít kompromis. 

http://www.facebook.com/cprhodonin


Asistované předávání (předání dítěte od jednoho rodiče druhému v prostorách CPR
Hodonín, z. s., za přítomnosti asistujícího pracovníka),
Asistovaný kontakt pod dohledem třetí osoby (kontakt rodiče s dítětem za asistence
sociálního pracovníka v budově CPR Hodonín, z. s.)

Rozvoj a prohloubení vztahů dítěte s rodičem nebo jiným příbuzným, podpora budování
identity dítěte, deeskalace konfliktů mezi rodiči, podpora účastníků kontaktu. Jde o pomoc
dítěti a rodičům navázat, vybudovat, obnovit a udržet vztah, který byl nějakou významnou
události přerušen, poškozen nebo nebylo nebylo vůbec možné jej začít budovat. Služby
jsou zpoplatněny dle ceníku. Asistovaný kontakt je podmíněn účastí obou rodičů na terapii,
která je poskytována zdarma. 
V rámci této služby nabízíme:  

Odborné služby pro rodiny
Rozvod/rozchod rodičů

Více informací ráda sdělí Gábina:  kristova@cprhodonin.cz

Rodičovské spory při rozchodu jsou často velmi intenzivní a jejich řešení se
může rodině jevit téměř nemožné. Napomáháme k nalezení efektivního řešení
sporných situací a snažíme se snížit negativní dopady rozpadu vztahu rodičů na
jejich děti.

Asistované kontakty: 

Trénink rodičovských dovedností otců: 

sdílení obav a zkušeností klientů, 
podpora v péči o domácnost (např. příprava jednodušších teplých pokrmů, obsluha
pračky), 
prohloubení rodičovských kompetencí,
zvýšení sebejistoty v kontaktu s dětmi a v řešení výchovných konfliktů 
podpora komunikačních dovedností, 
vyjednávání pracovních podmínek se zaměstnavatelem spojených se specifickými
potřebami péče o děti.

Svépomocná skupina pro otce. Cílem skupiny je podpořit rodičovské, výchovné, pečovatelské a
komunikační dovednosti cílové skupiny za účelem zvýšení angažovanosti otců do péče o děti
po rozpadu partnerství rodičů. Program je zaměřen na otce, kterým bylo soudem svěřeno dítě
do výhradní nebo střídavé péče, popřípadě otcům, kteří o takovou péči usilují.
Programem setkání je: 

Připraveno je 6 podvečerních setkání. 

http://www.facebook.com/cprhodonin

