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O nás

Programy prevence rizikového chování dětí a mládeže

Nezisková organizace ESPEDIENTE z.s. byla založena v roce 2006 především
se zaměřením na volnočasové aktivity a podporu rodiny. Účelem organizace
je aktivní podpora a prohlubování zdravého sociálního klimatu
ve společnosti prostřednictvím činností zaměřených na podporu zdravého
vývoje jedince, manželství, rodiny a na optimalizaci mezilidských vztahů
ve školách a organizacích.

Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT a realizace akreditovaných
vzdělávacích programů DVPP

Od roku 2017 se činnost spolku velmi významně orientuje na aktivní
zapojení v rámci interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních
a výkon pověření k sociálně právní ochraně dětí a s tím související činnosti.

ESPEDIENTE, z.s. je pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany
dětí, č. j. JMK 105699/2017, na území Jihomoravského a Olomouckého kraje
v rozsahu:
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě.
• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě a jeho výchovou.
• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení
jejich vzniku.
• Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o dítě.

Dále rozvíjí svou činnost jako akreditované vzdělávací zařízení
s akreditovanými programy pro oblast školství a sociální práce, zejména
práce s rodinou v (po)rozvodové situaci.

Zakládající členové
Mgr. Milena Mikulková | Ing. Ladislav Mikulka | Mgr. Hana Lindtnerová
Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze. Předsedkyní spolku je
Mgr. Milena Mikulková, místopředsedkyní spolku Mgr. Hana Lindtnerová
a členem Ing. Ladislav Mikulka.

Akreditované vzdělávací zařízení MPSV a realizace akreditovaných
vzdělávacích programů pro sociální pracovníky

Zaměstnanci a spolupracovníci
Mgr. Milena Mikulková | Ing. Tereza Mikulková | Mgr. Monika Fojtáchová |
Ing. Vladimíra Brožová | Ing. Ladislav Mikulka | Ing. Jana Mrázová |
Bc. Lenka Havrlantová | JUDr. Irena Spitzová
Děkujeme firmě Účetní servis F&P s.r.o. a Ing. Naděždě Frantové
za vedení účetnictví.
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Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát

Struktura cílové skupiny - rodin
dle krajů

28%

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát se již třetím rokem
zaměřuje na pomoc rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v rozvodové
či porozvodové situaci. V kontextu interdisciplinární spolupráce a týmů při
okresních soudech je ESPEDIENTE, z.s. respektovaným odborným zařízením
s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
V současné době spolupracujeme se dvěma okresními soudy a příslušnými
odbory sociálně-právní ochrany dětí.
V Jihomoravském kraji se jedná o Okresní soud v Hodoníně a na tomto
území OSPOD Veselí nad Moravou, OSPOD Kyjov a OSPOD Hodonín.
Pracoviště spolku je na rozhraní dvou krajů a okresů a naše služby využívají
i klienti Zlínského kraje, především OSPOD Uherské Hradiště a OSPOD
Uherský Brod.
V Olomouckém kraji působíme v Jeseníku, kde je poradna a rovněž jsme
zapojeni do interdisciplinární spolupráce při Okresním soudu v Jeseníku
a OSPOD Jeseník.
Při obou okresních soudech se uskutečňují pravidelná setkání týmů
spolupracujících subjektů, jichž se účastníme.
V rámci tzv. cochemského modelu interdisciplinární spolupráce
poskytujeme klientům edukaci, poradenství, přípravu k mediaci
a poradenskou mediaci a přípravu k asistovanému kontaktu
a v neposlední řadě edukativní rodičovskou terapii. V roce 2019 totiž
rozšířil pracovní tým psycholog, jehož služby využíváme zejména pro
krizovou intervenci a pomoc dětem, které jsou zasažené negativními
důsledky konfliktního vývoje, ať už v situaci rozvodu či rozchodu rodičů,
jejich porozvodových konfliktech. V práci s rodiči poskytuje odbornou
psychologickou pomoc..

62%

10%

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

V Jeseníku je příslušný pouze jeden OSPOD. K využití služeb bylo odesláno
16 rodin, ale jedna rodina spolupráci nenavázala, tudíž fakticky byly služby
poskytnuty 15 rodinám. Spolupráce s místním OSPOD a Okresním soudem
probíhala v obdobném postupu dle tzv. cochemského modelu, kdy
na základě přípisu soudu případně OSPODu jsou rodiče odesláni na edukaci
s možností uzavřít mimosoudní dohodu, a pokud nenaleznou shodu
v zásadních oblastech uspořádání porozvodových poměrů ve vztahu k dítěti
a péče o ně, jsou odesláni k odborné pomoci – ať už poradenství či
edukativní rodičovské terapii.
Ve Veselí nad Moravou lze rozčlenit 42 rodin – klientů dle příslušných
OSPODů následovně:
• OSPOD Veselí nad Moravou: 24 rodin
• OSPOD Kyjov: 9 rodin
• OSPOD Hodonín: 3 rodiny
• OSPOD Uherský Brod: 3 rodiny (další dvě rodiny byly přípisem
předány v závěru roku, kdy již byla naplněna kapacita, tudíž je jim
poskytnuta péče v roce 2020)
• OSPOD Uherské Hradiště: 3 rodiny

OLK
ZLK

V roce 2019 bylo k odborné práci s rodinou odesláno na základě přípisu
soudu nebo OSPOD 58 rodin. Služby ESPEDIENTE z.s. využilo celkem 57
rodin, z toho 15 rodin v poradně v Jeseníku (jedna rodina do služby
nenastoupila) a 42 rodin v poradně ve Veselí nad Moravou, kde jsou jak
klienti v rámci Jihomoravského kraje, tak odeslaní příslušnými OSPOD
sousedního Zlínského kraje.

OSPOD Jeseník
OSPOD Uherské Hradiště
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Struktura cílové skupiny

OSPOD Uherský Brod
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Struktura cílové skupiny dle příslušných OSPOD

OSPOD Hodonín

3

16

OSPOD Kyjov

9

OSPOD Veselí nad Moravou

24
0

3

5

10

15

20

25

4

Při bližším sledování struktury cílové skupiny je patrné, že u 57 rodin došlo
k rozpadu rodičovského páru a tato životní změna zasáhla 85 dětí. Přímá
práce s dětmi probíhala v 17 případech. Tuto práci obvykle vedla
psycholožka. Jednalo se spíše o slyšení dětí v rámci zajištění participačních
práv dítěte.

Klíčové aktivity sledujeme podle příslušných OSPOD v obou poradnách.
Vzhledem k územní působnosti Okresního soudu v Hodoníně jsou zapojeny
tři OSPODy a struktura poskytovaných služeb je následující. Z grafu je
patrné, že stěžejní část práce je věnována přímé práci s rodiči. První setkání
je obvykle společné, pouze ve dvou případech bylo poskytnuto motivační
setkání rodičům odděleně.

Poměr počtu dětí a rodin zasažených rozpadem
rodičovského páru

Struktura práce s rodinou dle klíčových ak�vit
dle OSPOD
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Struktura činnosti dle klíčových aktivit
Metodika práce s klienty vychází z dlouholetých zkušeností práce s rodinou
v (po)rozvodové situaci. Základním východiskem je, že se jedná o rodinu
v krizi, v níž každý člen rodiny řeší ohrožení či (náhradní) naplnění svých
potřeb a vychází jak z osobních dispozic, tak z kontextu rodinné situace
a vztahového rámce.
Metodika práce s klienty se ustálila na této struktuře:
• KA1: motivační setkání
• KA2: přímá práce s rodiči (edukace, poradenství, moderovaná setkání)
• KA3: přímá práce s dětmi
• KA4: multidisciplinární tým pro práci s rodinou

Přehled poskytovaných služeb dle klíčových aktivit v rámci
projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát
Počet rodin
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Vyhodnocení projektu
Žádoucím výstupem práce s rodinou je zpracování dohody mezi rodiči
o tom, jak bude probíhat další péče o dítě, jakou formu péče zvolí a několik
dalších oblastí vyplývajících z Rodičovského plánu:
1. Komunikace a postoje rodičů
2. Forma péče a bydliště dítěte (otázka stěhování, vzdálenosti)
3. Styk a komunikace dětí a rodičů
4. Školská zařízení (včetně mimoškolních aktivit)
5. Lékařská péče
6. Finanční otázky
Uvážíme-li, že se ve 100 % jedná o nedobrovolné klienty, kteří nenašli shodu
v zásadních otázkách rodičovské odpovědnosti, vyznačující se ve většině
případů nepřátelskými postoji, případně ignorací, je práce s těmito klienty
zdlouhavá a namáhavá. Dle již výše uvedené metodiky je vstupním
předpokladem přeorientovat rodiče z egocentricky zaměřených postojů
na potřeby a skutečný zájem dítěte – mít zachované dětství, mít zachovaný
kladný vztah k oběma rodičům a kontakt s nimi, mít zajištěný pocit bezpečí
a zejména podporované emoční bezpečí.
Proto považujeme dosažení dohody rodičů za velmi významný výsledek
naší práce a orientujeme se na tzv. minimální cíle. Znamená to, že pokud
jsou rodiče schopní dohodnout se v některých záležitostech péče o děti
v době po rozvodu, je nutné tuto jejich dovednost posilovat. Proto dohody,
ať dílčí nebo úplné, považujeme za hodnotný výstup práce s klienty. Během
6

roku 2019 se podařilo rodičům prostřednictvím moderovaných setkání či
mediace uzavřít a podpisem stvrdit dohodu ve 33 případech. Což je
uzavření dohody v 57 % případů. Jedná se o nadpoloviční většinu všech
zapojených rodin.

Motivační video Dohoda je výsledkem rodičovské zralosti
viz https://www.espediente.cz/edukacni-materialy/videa/

Poměr počtu uzavřených dohod rodičů
k počtu rodin cílové skupiny
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Osvětová kampaň
V roce 2019 bylo vytvořeno několik stěžejních materiálů, jejichž účelem byla
podpora rodičů a zvýšení informovanosti a kvality poskytované služby.

Informační materiály sloužící k propagaci projektu:
leták, záložka, infografika*
Tyto materiály jsou k dispozici zejména na OSPODech a na okresních
soudech a slouží jako základní kontaktní a informační materiál pro
klienty odeslané k edukaci. Poskytují klientům základní orientaci
v nabízených formách služeb, motivaci k jednání a kontaktní údaje,
včetně uvedení donátorů.

Edukační pomůcka Program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci
vytvořená formou kalendáře*
Edukační pomůcka obsahuje témata základní a rozšířené edukace
rodičů. Je důmyslně zpracovaná do poutavé grafické formy (kalendář).
Při účasti na konferencích je tato pomůcka významně oceňována jako
zdařilý metodický produkt pro přímou práci s rodiči.

Brožura Edukace do kapsy*
Brožura Edukace rodičů do kapsy je při zahájení odborné pomoci
bezplatně poskytnuta přímo rodičům a zahrnuje základní témata
rodičovské odpovědnosti, práva dětí, motivaci k dohodě aj.
7

Profesionálně zpracované krátké video poskytuje hluboké zamyšlení
nad řešením porozvodové situace v rodině. Stěžejním imperativem je
toto: „Děti druhou šanci na bezstarostné dětství nedostanou“. Pointou
je název videa: Dohoda je výsledkem rodičovské zralosti. Obvykle je
toto video součástí motivačního setkání s klienty. Video je dostupné
jak na webových stránkách spolku, tak na youtube kanále,
propagováno na sociálních sítích. Přednášející Milena Mikulková je
dále využívá ve vzdělávání, na konferencích aj.

Aktualizovaná videoprezentace Děti a rozvod rodičů*
V mnoha případech je prožitková forma s židličkovou metodou
základním motivačním prvkem změny postoje rodičů a zvýšení ochoty
k hledání konsenzu v porozvodové péči o dítě. Aktualizovaná
videoprezentace je rozdělena do několika krátkých bloků, které
umožňují vhled do potřeb a prožívání dítěte v různých situacích
v kontextu rodiny.

Webové stránky, propagace na sociálních sítích, firemní materiály*
Sjednocení vizuálního stylu organizace se promítlo i do dokumentů
a administrativních záležitostí organizace, jako je objednací karta
klienta, vizitky, osvědčení, pozvánky, katalogy vzdělávání, nabídka
besed a programů pro veřejnost aj. Využívání sociálních sítí
a aktualizace webových stránek je nedílnou součástí fungují
progresivní organizace a je tomu věnována patřičná pozornost.

Propagace činnosti Espediente z.s. na webech spolupracujících organizací
a sociálních sítích
V rámci kampaně proběhla komunikace s obcemi a dalšími
organizacemi s cílem informovat občany o nabídce Espediente z.s.
Informace zveřejnili ve svém zpravodaji např. v obci Hrubá Vrbka,
* Náhledy materiálů jsou součástí přílohy.
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Lipově, Mutěnicích, Skorošicích, Tasově, Tvarožné Lhotě, Velké nad
Veličkou, Prušánkách či Žeravicích. Dále byly aktivity prezentovány
emailem Olomouckého kraje dne 15. 7. 2019, obcemi Skorošice,
Kobylá na Vidnavkou, Vidnava a informačním měsíčníkem města
Jeseník.
Město veselí nad Moravou podpořilo ve svých grantových řízeních dva
naše projekty Edukace do kapsy (reg. č. projektu 2019/c/B/III/008)
a Zaostřeno na rodiče (reg. č. 2019/c/B/I/004)
a přispělo tak významně k tvorbě a tisku
metodických pomůcek, se kterými odborní
pracovníci pracovali s rodinami (brožura
Edukace do kapsy a edukační pomůcka –
kalendář na podporu rodičovských kompetencí).
V průběhu roku 2019 jsme zpracovali podklady pro vytvoření softwaru
evidenčního systému intervencí a správy dat organizace EVIS na míru
našim potřebám. Slouží jak k evidenci práce s klienty, tak umožňuje
získat na základě zvolených filtrů potřebné sestavy a výstupy.

rodičů a snahou je minimalizovat negativní průběh a důsledky.
Počátek roku Okresní soud v Hodoníně inicioval proškolení pracovníků
interdisciplinárního týmu v dvoudenním akreditovaném vzdělávacím
programu (MPSV) naší organizace. Kurz s názvem EXPOST – program práce
s rodiči v porozvodové situaci lektorsky vedly Milena Mikulková a Monika
Fojtáchová a zúčastnilo se jej 50 odborníků z řad pracovníků OSPOD,
poraden, organizací s pověřením k výkonu SPOD, soudci a advokátka.
Další příležitostí byla účast a aktivní příspěvek na mezinárodním kongresu
Collaborative-Dialogic Practices v Brně. Milena Mikulková se aktivně
účastnila se svým příspěvkem Práce s rodiči v (po)rozvodové situaci.
Představila zde vlastní originální koncept židličkové metody a v rámci
workshopu byla tato metoda velmi kladně ohodnocena terapeuty z Chile
a Peru. Povzbuzující bylo, že jak praktická ukázka, tak filmy s touto
tematikou, zpracované v rámci projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze
ztrát, a zároveň další edukační videa vytvořená ve spolupráci
s Akademickým ústavem Karviná byly srozumitelné, vypovídající
a využitelné napříč kulturami.

Besedy pro veřejnost

K tomuto účelu jsme přeložili záložku* s upoutávkou na filmy s tématikou
židličkové metody a v rámci kongresu poskytli jak českým, tak zahraničním
účastníkům. Záložka byla vytištěna v jazykových mutacích (anglické,
francouzské, německé a španělské).

Už třetím rokem realizujeme ve spolupráci s Priessnitzovými léčebnými
lázněmi Jeseník besedy pro veřejnost. V letošním roce bylo připraveno
10 setkání.

Vzdělávání pěstounů

Sedm z nich se konalo v příjemné kavárně Vinckovo kafe a útulné prostředí
přispělo k zajímavým setkáním nad tématy rodina, vztahy, výchova. Těchto
akcí se zúčastnilo celkem 179 posluchačů. Další tři setkání se uskutečnila
v Zrcadlovém sále sanatoria Priessnitz a zúčastnilo se celkem
60 posluchačů.

V roce 2019 se na nás obrátily doprovázející organizace, které zajišťují
vzdělávání pěstounů. V prosinci 2019 jsem se nově setkali s pěstouny
v Krnově u tématu Aby doma bylo dobře (všem).

Další beseda pro veřejnost se konala v říjnu 2019 na jihu Moravy v Centru
pro rodinu Knoflíček, z.s. v Dubňanech a zúčastnilo se okolo dvaceti žen
a jeden muž. Nosným tématem besedy byla kniha Hlavu mírně vzhůru,
ženy!

Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými v problematice práce
s rodinou v (po)rozvodové situaci.

Vzdělávání odborníků v akreditovaných programech
ESPEDIENTE, z.s. je akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT a MPSV.
V lektorském týmu jsou zapojeny 3 lektorky.
V roce 2019 bylo realizováno 5 akcí s akreditovanými programy MPSV
a zúčastnilo se celkem 97 osob.

Přímá práce s rodinami, průběžné vyhodnocování účinnosti postupů,
přístupů vychází z možnosti realizovat projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty
beze ztrát a předávat ověřené know how v zájmu podpory dětí a jejich
9

* Náhledy materiálů jsou součástí přílohy.
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Supervize a sebevzdělávání

Fundraisingové aktivity

Ke konci roku 2019 došlo i na sebevzdělávání a zúčastnili jsme se kurzů
ze dvou oblastí podle pracovního zařazení. Jednak posílení odborných
kompetencí v oblasti práce s klienty a dále propagace aktivit organizace
na sociálních sítích v programu copykiller.

Zásadní zásluhu na rozvoji organizace má projektová manažerka Ing. Jana
Mrázová, díky níž jsme uspěli v dotačních řízeních MPSV, tak v evropských
projektech.

Pro průběžnou sebereflexi profesionalizaci poskytovaných služeb je
využívána individuální supervize, kterou pracovníkům naší organizace
poskytuje PhDr. Magdalena Frouzová. V roce 2019 došlo ke dvěma
návštěvám.

Na dofinancování národních dotačních titulů MPSV se podílí formou dotací
Olomoucký kraj, Město Jeseník, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh či
Uherský Brod a dary pak menší obce, firmy a fyzické osoby. Tímto děkujeme
za dar obcím Hradec u Jeseníka (1 000 Kč), Písečná (5 000 Kč), Bělá pod
Pradědem (2000 Kč), Blatnice pod Svratkou (2 000 Kč), Bzenec (2 000 Kč),
firmě Stavcorrect s.r.o. (60 000 Kč) a paní Ivaně Rajsiglové (45000 Kč) a paní
Haně Lindtnerové (14 000 Kč).

Další expertní služby a spolupráce
V průběhu roku 2019 se ESPEDIENTE z.s. aktivně účastní setkání
interdisciplinárního týmu při etablování cochemské praxe při
Okresním soudu v Hodoníně a Okresním soudu v Jeseníku.
Týmy
obvykle
navštěvovala
Mgr.
Milena
Mikulková.
Jedním
z nejdůležitějších bodů společných setkání je vzájemná informovanost,
provázanost a seznámení se s dalšími poskytovateli služeb, jejich obsahem
práce, zaměřením a možnostech spolupráce, případně interní vzdělávání.
Setkání dále slouží k precizaci vzájemné spolupráce, slaďování potřebných
vstupů či výstupů práce s klienty
I v roce 2019 je stále živá komunikace a spolupráce s Akademickým ústavem
Karviná, z.ú. kdy dochází jak k využívání vytvořených metodik a dalších
materiálů v rámci projektu Komplexní péče o rodinu a děti
v (po)rozvodové situaci, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003821, tak
k prezentaci zajímavých výstupů na dalších akcích jako například
na interdisciplinárním setkání profesí, které podporují pilotní projekt
v oblasti rodinně-právní agendy při některých soudech v Bratislavském
kraji. Setkání se zúčastnilo 44 osob z řad soudců, koordinátorů pilotních
soudů, mediátorů, advokátů a poradenských konzultantů. Záštitu převzalo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenská advokátska
komora a Asociácia rodinných mediátorov.
Pokračovala spolupráce s neziskovou organizací Cochem.cz, z.s., která
realizuje projekt Metodická podpora při etablování interdisciplinární
spolupráce, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007651 se zaměřením
na pozici kolizního opatrovníka a jeho přizpůsobení a právní ukotvení
v českém právním řádu. V tomto projektu se Mgr. Milena Mikulková
účastnila v únoru 2019 hodnotícího setkání za účasti odborníků z řad
soudců, pracovníků OSPOD, mediátorů i pomáhajících profesí. Setkání
se konalo v Olomouci na půdě Právnické fakulty.
11

12

Hospodaření 2019 v Kč

13

Z toho SPOD
13 159
11 592
26 271
1 829

JISTOTA V NEJISTOTĚ
aneb ZTRÁTY BEZE ZTRÁT

JISTOTA V NEJISTOTĚ aneb ZTRÁTY BEZE ZTRÁT

9 394
123 623
113 692
6 492
23 395
20 766
50 000

98 657
130 296
337 611
114 432
176 800

„Rodiče, nerozvádějte se s námi – vašimi dětmi!
Váš rozvod zvládneme, když ho zvládnete vy!“

Projekt Jistota v nejistotě aneb Ztráty beze ztrát se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi,
které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. Na základě přípisu soudu nebo OSPOD jejich rodiče
vyhledají služby ESPEDIENTE, z.s. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Motivační
Setkání

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně
zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů.
Aktivity projektu Jistota v nejistotě aneb Ztráty beze
ztrát vedou k podpoře a zvládnutí obtížné životní situace rodiny.

V úvodním setkání rodiče MOTIVUJEME k posílení zájmu a jejich odpovědnosti
řešit (po)rozvodovou situaci s ohledem na potřeby jejich dětí.
Rodiče seznámíme s možnostmi a formami naší pomoci v jejich životní situaci.

V dalších setkáních POSILUJEME rodiče ve sdílené rodičovské odpovědnosti.
Při hledání řešení zaměřujeme jejich pozornost na potřeby dětí.
POMÁHÁME jim najít optimální způsob komunikace, projednání a realizace
rodičovského plánu porozvodové péče o jejich děti.

Jak děti zvládnou rozchod rodičů a změnu rodinné
situace vychází z toho, jak ji zvládnou právě rodiče.

Odborná
pomoc dětem

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní
program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod
rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci
řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu
jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci.

Terapeutická práce
s rodinou

Multidisciplinární
týmy

Je-li potřeba, POSKYTUJEME krátkodobou terapeutickou
pomoc pro děti a rodiče v krizi. Cílem je poskytnutí
bezpečného prostředí a vztahu při porozumění obtížné
situaci, procesu změn a zvládání nové životní situace.

Je-li potřeba, ZAJIŠŤUJEME přípravu
k podporovanému setkávání rodiče s dětmi, dětí
s rodiči, případně dalšími členy rodiny. Cílem je
seznámit strany s adaptačním procesem
a vyjednat podmínky kontaktu a setkávání.

Za Poštou 110, Veselí nad Moravou
nám. Svobody 827/11, Jeseník

Přímá práce
s rodiči

Odborně DOPROVÁZÍME děti (individuálně, skupinově) v nové životní
situaci s cílem včasné pomoci a nastolení či obnovení rovnováhy
a bezstarostného dětství. PŘEDSTAVUJEME rodičům základní přístup
a principy výchovy při naplňování potřeb dětí po rozdělení rodiny.

V odůvodněných situacích ORGANIZUJEME společná setkání
rodiny a zapojených subjektů (škola, OSPOD, soud, psycholog
apod.). V zájmu dítěte a rodiny společně hledáme možnosti
a konkretizujeme jednotlivé kroky změny.

Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení
případným problémům, které se často dostaví jako
důsledek nezpracované rozvodové situace v rodině.

Příprava k asistovanému
kontaktu

+420 605 011 336 | info@espediente.cz | www.espediente.cz

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městem Uherský Brod.

JISTOTA V NEJISTOTĚ
aneb ZTRÁTY BEZE ZTRÁT

ESPEDIENTE, z.s. | Za Poštou 110, Veselí nad Moravou | Nám. Svobody 827/11, Jeseník
info@espediente.cz |+420 605 011 336 | +420 737 132 856 | www.espediente.cz

Společně v nejlepším zájmu našich dětí
Espediente, z.s. | www.espediente.cz
Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 | Jeseník, Nám. Svobody 827/11

Chci i nadále to
nejlepší pro naše dítě

Vyhledám odbornou
pomoc

My, jako rodiče
se dohodneme, jak
o něj dále pečovat

737 132 856 | 605 011 336 | info@espediente.cz | koordinator@espediente.cz

Zajistím bezpečný
kontakt s těmi,
kteří k němu patří

Projekt zaměřený na doprovázení a pomoc
dětem a jejich rodičům v (po)rozvodové situaci

Zjistím, co mám dělat,
aby se mu vedlo dobře

1 248 615
Z toho SPOD
142 533
6 642
10 470
10 000
10 000
751 620
116 800
30 000
49 300
1 000
116 000
4 250
0
1 248 615

Budu se snažit
řešit konflikty
rozumnou cestou

6 750
124 989
694
120 135
7 742
23 395
22 417
59 500
12 236
3 278
124 747
156 600
337 611
114 459
176 800
1 401
1 225
7 331
24 000
1 389 603
Celkem za organizaci
154 538
6 642
10 470
10 000
10 000
751 620
116 800
30 000
49 300
1 000
121 000
4 250
148
1 265 768
-123 835

Informační materiály sloužící k propagaci projektu:
leták, infografika, záložka

Udělám všechno
pro to, abych byl
dobrým rodičem

Celkem za organizaci
13 159
13 618
26 293
1 829

Budu vnímat potřeby
našeho dítěte

Náklad
Kancelářské potřeby
Materiál
Drobný hmotný majetek
Opravy a udržování
Služby spojené s nájmem, teplo, el.energie,
vodné, stočné
Nákup knih
Cestovné, ubytování
Reprezentace
Kopírování, grafické práce
Poštovné, ceniny
Pronájem
Telefon, internet
Školení a kurzy - zajištění
Školení a kurzy pro zaměstnance
DNIM do 60 tis.
Právní a účetní služby
Ostatní služby
Mzdové prostředky
SZP 34 %
DPP
Další pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Celkem
Výnos
Odborné přednášky
Lektorská činnost
Prodej metodických pomůcek, knih
Dotace od města Veselí nad Moravou
Dotace od města Jeseník
Dotace od MPSV
Dotace od Olomouckého kraje
Dotace od města Uherský Brod
Dotace od Nadace ČEZ
Dotace od města Uherský Ostroh
Dary
Členské příspěvky
Přeplatky
Celkem
Hospodářský výsledek

Přílohy - osvětová kampaň
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Edukační pomůcka Program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci
vytvořená formou kalendáře

Brožura Edukace do kapsy

Program
edukace rodičů
v (po)rozvodové
situaci

ESPEDIENTE. z.s. | Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou |
+420 605 011 336 | info@espediente.cz | www.espediente.cz
Vytvořeno v rámci projektu Zaostřeno na rodiče, reg.č. 2019/c/B/I/004 podpořeného
z grantu Města Veselí nad Moravou. | Inspirace www.akademickyustav.cz.

Aktualizovaná videoprezentace Děti a rozvod rodičů

Dě� a rozvod rodičů
Porozumění potřebám dě�
prostřednictvím židličkové metody
k modelování rodinných situací

2v1
=
táta a máma
▪ Dědičné vlivy se podílejí takřka na celém lidském životě.
▪ Jediná informace, kterou si dítě přináší na svět, jsou geny
zděděné po rodičích.

▪ Tato informace je uložena v DNA v každé buňce lidského těla.
Převážná většina DNA se nachází v buněčném jádru.
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Webové stránky, propagace na sociálních sítích, firemní materiály

Nabídka vzdělávání pro pěstouny
1.
2.
3.
4.

KATALOG
akreditovaných
vzdělávacích programů

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

ESPEDIENTE, z.s.

13.

Integrované poradenské
a vzdělávací zařízení

14.

Akreditované vzdělávací zařízení
MPSV a MŠMT
www.espediente.cz

15.

Praktické náměty pro vyjadřování vztahu
k dětem
Práce s emocemi a jejich kultivace
Povzbuzování a dodávání odvahy
Přijetí, zapojení, bezpečí – tři základní
prvky spokojenosti
Komunikace v krizových situacích
Životní dovednosti
Zákonitosti fungování rodiny – rodinný
systém
Kdo ke mně patří? – práce s rodinou
mapou
Jak zpřítomnit nepřítomného rodiče –
o vhodných způsobech práce s postoji
k biologickým rodičům
Včas a akorát – potřeby dětí
v jednotlivých fázích vývoje
Rodičem na dvakrát – výchova dětí
vlastních dětí
Matka a dcera, matka a syn – role matky
ve výchově dětí
Otec a syn, otec a dcera – role otce
ve výchově dětí
Idoly, ideály, vzory, trendy – co všechno
děti ovlivňuje
Děti v pěstounské péči a škola –
o vztazích ve vrstevnickém kolektivu,
motivaci a motivování

16. Co za nás dělají kamarádi našich dětí? –
role vrstevníků dítěte
17. Sociální bungee-jumping – práce
s dospívajícími dětmi a jejich potřebou
začlenění
18. Já už na to nemám nervy – jak pracovat
s chronickou zátěží
19. Aby doma bylo dobře (všem) – základní
principy rodinné pohody
20. Péče o pečující – jak skloubit péči o sebe,
o partnerství a o vlastní rodinu
21. Příprava předávání dítěte a adaptační
scénář
22. Téměř na odchodu
23. Jak předcházet hotelovému syndromu –
aneb zapojení dětí v životě rodiny
24. Jak porozumět chování dětí
25. Komunikace beze slov

Rozsah dle dohody s objednatelem
(obvykle 3–4 hodiny á 45 minut
+ přestávky)
Cena dohodou za skupinu
Místo konání dle dohody s objednatelem

Záložka s upoutávkou na filmy s tématikou židličkové metody
Děti rozvod rodičů zvládnou, když ho zvládnou rodiče...
Co dítě prožívá, když se jeho rodiče rozcházejí?
I přesto oba patří k dítěti a dítě náleží jim oběma.
Co ho ničí a co mu naopak může pomoci tuto situaci zvládnout?
Znázornění pomocí židlí, (kdy jedna židle je za mámu
a druhá za tátu), DÁVÁ ODPOVĚĎ.

� SLEDUJTE ZDE �
www.espediente.cz (animace) | https://www.espediente.cz/video-zidlickova-metoda/
www.akademickyustav.cz (stínohra) | http://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu/

Kids can manage their parents divorce if their parents can manage it themselves...
What is the child experiencing when his/her parents are
separating? In spite of that they both belong to the child and
the child belongs to them both. What is harmful to the child
and what on the other hand can help the child to cope with the
situation? Representation by means of chairs, (when one chair
represents mom and the other dad), gives the answer.

� FOLLOW HERE �
www.espediente.cz (animation) | https://www.espediente.cz/video-zidlickova-metoda/
www.akademickyustav.cz (shadow play) | http://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu/
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ESPEDIENTE, z.s.
Sídlo a pracoviště: Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Pracoviště Jeseník: nám. Svobody 827/11, 790 01 Jeseník
tel.: +420 605 011 336, +420 737 132 856
e-mail: info@espediente.cz, koordinator@espediente.cz
www.espediente.cz

