Odborné služby pro rodiny
Rodič nemající dítě ve své péči
Doprovázíme rodiče, jejichž dítě bylo svěřeno do péče druhého rodiče nebo jiné
osoby. Nabízíme jim podporu v řešení situací a povzbuzujeme ve snaze nalézt
cesty k navázání a rozvíjení vztahu s dítětem.
Více informací ráda sdělí Monika: zalesakova@cprhodonin.cz

Co pro vás máme:
Doprovázení rodiče - aktivizace rodiče, sestavení plánu a spolupráce pracovníka a rodiče
směrem k rozvoji rodičovských kompetencí a vztahu s dítětem. Pracovník rodiče motivuje,
podporuje a je oporou v řešení každodenních těžkostí i v jednání s úřady nebo jinými
institucemi. Služba je poskytována zdarma.
Sociální pracovnice: Bc. Monika Zálešáková, DiS., Mgr. Veronika Jaborková
Poradenství - poradenské rozhovory směřující k předcházení problémům v osobním životě
jednotlivce, v životě páru i celé rodiny. Služba je poskytována zdarma.
Sociální pracovnice: Bc. Monika Zálešáková, DiS. , Mgr. Veronika Jaborková
Terapie – setkání vedená odborníky s dlouholetým výcvikem pracující pomocí terapeutických
metod s klienty a rodinou. Terapie pro rodiče řešící problémy 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 rodičům dítěte ohroženého podle §6 zákona o SPOD poskytována
zdarma.
Externí terapeuti: Mgr. Jiří Barbořák, Mgr. Ivana Mikušková.
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 rodičům dítěte
ohroženého podle §6 zákona o SPOD poskytována zdarma.
Mediátoři: Mgr. Lenka Tlachová, Mgr. Jan Adamus, Mgr. Ivana Mikušková.

Asistované kontakty:

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:
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.).
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Trénink rodičovských dovedností otců:
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:
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.
Připraveno je 6 podvečerních setkání.

