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Osvětové činnosti zaměřené na podporu rodičovství a smírčí jednání
rodičů v rozvodu ve prospěch zájmů a potřeb dítěte

O nás

Podpora zdravých mezilidských vztahů ve školních kolektivech

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.

Programy prevence rizikového chování dětí a mládeže

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.
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 | Ing.arch. Petr Mikulka |
Ing. Tereza Mikulková
Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze.
Předsedou spolku je Mgr. Milena Mikulková.

Zaměstnanci a spolupracovníci
Mgr. Milena Mikulková | Ing. Tereza Mikulková | Mgr. Monika Fojtáchová |
Ing. Vladimíra Brožová | Mgr. Martin Bušina | Ing. Ladislav Mikulka |
Ing. Jana Mrázová | JUDr. Irena Spitzová | Mgr. Lenka Rašticová |
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA | Barbora Loukotová |MgA. Marta Matus
Bc. Lenka Havrlantová | Mgr. Kamila Reichmannová | Lenka Nováková |
Mgr. Eva Pospíchalová | Bc. Lucie Prušanská, DiS. | Mgr. Jindřiška Berková |
Dipl.Übers. Markéta Nováková | Ing. Et Mgr. Stanislav Kocourek |
Mgr. Zdenka Tmějová | Ing. Kristýna Bernášková
Děkujeme Ing. Petrovi Kozlovi za vedení účetnictví..
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Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT a akreditované programy
k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávacího zařízení MPSV s akreditovanými programy k dalšímu
vzdělávání v oblasti sociální práce

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí
Č.j. JMK 59838/2020 | SpZn: S-JMK 53059/2020 OSV Ob Brno 27. 04. 2020

Na základě pověření k výkonu SPOD je spolek oprávněn
vykonávat následující činnosti:
1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě.
Místem výkonu je:
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník
Terénní činnost je vykonávaná v kraji Jihomoravském, Zlínském,
Olomouckém, Moravskoslezském.
2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě a jeho výchovou.
Místem výkonu je:
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník
Terénní činnost je vykonávaná v kraji Jihomoravském, Zlínském,
Olomouckém, Moravskoslezském.
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3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení
jejich vzniku.

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát

Místem výkonu je:
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník
Terénní činnost je vykonávaná v kraji Jihomoravském, Zlínském,
Olomouckém, Moravskoslezském.
4. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o dítě.
Místem výkonu je:
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník

Formy práce na základě pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí (pracoviště Veselí nad Moravou a Jeseník)
•
•
•
•
•
•

Poradenství pro rodiny s dětmi v (po)rozvodové situaci
Mediace – mimosoudní řešení rodinných sporů
Edukace rodičů v oblasti rodičovských kompetencí
Příprava k asistovanému kontaktu dítěte s rodičem
Řešení problémů rodiny s využitím multidisciplinárních týmů
Přednášky, kurzy, programy v oblasti výchovy a prevence rizikového
chování

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát se již čtvrtým 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.
Rok 2020 byl výjimečný v tom, že díky koronavirové krizi a epidemio-logickým
opatřením bylo nutno hledat nové přístupy, formy a technické možnosti
v poskytování služeb našim klientům.
V roce 2020 se na nás obrátily i další soudy a OSPODy. Je možné, že právě díky
možnosti poskytnutí podpory klientům prostřednictvím vzdáleného přístupu
umožnil spolupráci s dalšími soudy a OSPODy, protože pomoc a podpora nebyla
přímo vázána na místo výkonu. 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 jednom případě OSPOD Zlín.
V Olomouckém kraji působíme v Jeseníku, kde je poradna a rovněž jsme
zapojeni do interdisciplinární spolupráce při Okresním soudu v Jeseníku
a OSPOD Jeseník.
Dle výčtu je patrné, že se na nás obrátily kromě dlouhodobě spolu-pracujících
soudů a OSPODů i další soudy a OSPODy z Moravskoslezského (Nový Jičín
a Frýdek Místek), Olomouckého a Zlínského kraje. Stejně jako v předchozích
letech je zřejmé, že přímé práci s rodiči je věnována největší pozornost.
Vycházíme z motta, že dítěti nejvíce pomůžeme, když pomůžeme jeho
rodičům. Přitom je patrné, že se významně zvýšil o podíl přímé práce s dítětem
– ať už šlo o zajištění jeho participačních práv, tzv. slyšení dítěte, pomoc při
adaptaci na novou životní situaci a také při přípravě k asistovanému kontaktu
s nerezidenčním rodičem, kdy je potřeba porozumět důvodům, proč se kontakt
přerušil a jaké jsou motivace a zdroje stran k jeho obnovení. V přímé práci
s dětmi a terapeutické práci s rodinou, včetně přípravy k asistovanému kontaktu
se zapojovali jak metodici, tak psycholožka a terapeut, jelikož se jednalo o děti,
které vyžadovali specifickou péči.
Celkem bylo v roce navzdory nepříznivým podmínkám, omezenému provozu
úřadů i soudu a celkově mimořádné celospolečenské situaci poskytnuto 246
intervencí (setkání) v rámci klíčových aktivit (vyjma multidisciplinárního týmu).
V poradně v Jeseníku 70 setkání a v poradně ve Veselí nad Moravou 176 setkání.
Multidisciplinární tým pro práci s rodinou nebyl vzhledem k limitovaným
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Naše děti druhou šanci na bezstarostné dětství nedostanou.
Co pro ně musíme, můžeme a chceme udělat my – rodiče?

JISTOTA V NEJISTOTĚ aneb
ZTRÁTY BEZE ZTRÁT | Včas a akorát

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

Chci i nadále to
nejlepší pro naše dítě

Pomůžeme vám.

Vyhledám odbornou
pomoc

Ve Veselí nad Moravou lze rozčlenit 34 rodin – klientů dle příslušných OSPODů
následovně:
• OSPOD Veselí nad Moravou: 19 rodin
• OSPOD Kyjov: 7 rodin
• OSPOD Hodonín: 2 rodiny
• OSPOD Uherský Brod: 1 rodina
• OSPOD Uherské Hradiště: 3 rodiny
• OSPOD Zlín: 1 rodina
• OSPOD Frýdek-Místek: 1 rodina

Konkrétně se jednalo o:
1. Informační materiály sloužící k propagaci projektu: leták, záložka,
infografika

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

Celkem byla věnována přímá péče v poradně ve Veselí n. M. 89 osobám, z toho
24 dětem, v poradně v Jeseníku 38, z toho 11 dětem. Podle statistiky byla
intervence poskytnuta 127 osobám, z toho 35 dětem. Jak uvádíme výše, uvedené
osoby jsou členy celkem 48 rodin a jak vyplývá z těchto čísel, byla intervence
poskytnuta většině klientů opakovaně, případně souběžně.

V roce 2020 bylo pro klienty využito několik stěžejních materiálů, jejichž účelem
byla podpora rodičů a zvýšení informovanosti a kvality poskytované služby.

Zajistím bezpečný
kontakt s těmi,
kteří k němu patří

V roce 2020 jsme pracovali celkem se 48 rodinami v projektu Jistota v nejistotě
aneb ztráty beze ztrát. V rámci projektu je péče věnována 14 rodinám v poradně
v Jeseníku, z čeho 13 rodin bylo z Olomouckého kraje (12 bylo v ORP Jeseník, 1
z OSPOD Šumperk) a 1 rodina byla odeslaná z Okresního soudu v Novém Jičíně,
tj. Moravskoslezského kraje). V poradně ve Veselí nad Moravou (tedy v místě
výkonu Jihomoravského kraje) byly poskytnuty odborné služby 34 rodinám
s dětmi v evidenci OSPOD, kde jsou jak klienti v rámci Jihomoravského kraje, tak
odeslaní příslušnými OSPOD sousedního Zlínského kraje (OSPOD Zlín, OSPOD
Uherské Hradiště, OSPOD Uherský Brod) a v jednom případě Moravskoslezského kraje (OSPOD Frýdek-Místek)

Zjistím, co mám dělat,
aby se mu vedlo dobře

Cílová skupina:

Budu se snažit
řešit konflikty
rozumnou cestou

Celkem se tedy uskutečnilo 246 setkání v rozsahu 336,5 hod. přímé práce pro 48
rodin a 127 osob (92 rodičů a 35 dětí).

Sledujeme-li strukturu cílové skupiny v rámci jednotlivých krajů, kde máme
zřízeno podle pověření k výkonu SPOD zařízení odborného poradenství pro péči
o dítě, pak se s rozpadem rodiny setkalo celkem 35 dětí (z toho na v kraji
Jihomoravském 20 dětí, Zlínském 4 děti, Olomouckém 10 dětí a 1 dítě
v Moravskoslezském).

Udělám všechno
pro to, abych byl
dobrým rodičem

Předmětem odborné práce s dětmi v evidenci SPOD a jejich rodiči je zaměřena
především na deeskalaci napětí a zajištění fungování rodičovského týmu
po rozpadu manželství či partnerství. Nejdříve probíhá motivační setkání (38),
kde dochází k podpisu smlouvy a vyjasnění zakázky. Následuje KA2 přímá práce
s rodiči (edukace, poradenství a moderované setkání), kde proběhlo 130 setkání.
Pro rodiče, kteří potřebovali další odbornou pomoc byla realizována KA3
terapeutická podpora v rozsahu 29 setkání celkem. V rámci přípravy
k asistovanému kontaktu bylo realizováno 26 setkání. Psycholožka pak s dětmi
pracovala v rozsahu 23 hod. v následné odborné pomoci.

Při bližším sledování struktury cílové skupiny je patrné, že u 48 rodin došlo
k rozpadu rodičovského páru a tato životní změna zasáhla 79 dětí (35 dětí
přímo, s nimiž jsme pracovali a 44 dětí nepřímo, pracovali jsme s jejich rodičem)
z naší cílové skupiny. Přímá práce s 35 dětmi probíhala v 23 setkáních. Tuto práci
obvykle vedla psycholožka. Jednalo se spíše o slyšení dětí v rámci zajištění
participačních práv dítěte. Dále probíhala příprava k asistovanému kontaktu
v celkovém počtu 26 setkání. Obvykle se jedná o děti, které kontakt s druhým
rodičem odmítají a jejich vzájemný vztah je výrazně narušen. V této oblasti je
potřeba zvlášť erudovaný a citlivý přístup, protože cílem je obnovení vztahu
nikoli pouhá realizace kontaktu. Ostatním dětem je poskytována odborná
pomoc v jiných zařízeních, nebo rodiče neshledali potřebnost odborné péče pro
jejich děti.

Budu vnímat potřeby
našeho dítěte

možnostem vlivem epidemiologických opatření organizován. Komunikace
s OSPOD probíhala spíše telefonicky. V roce 2020 se však osvědčila intervizní
setkání mezi zapojenými pracovníky organizace ESPEDIENTE, z.s. Celkem bylo
v roce 2020 poskytnuto 246 intervencí v rozsahu přímé práce 336,5 hodiny.
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JISTOTA V NEJISTOTĚ aneb ZTRÁTY BEZE ZTRÁT

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

2. Edukační pomůcka Program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci
vytvořená formou kalendáře

JISTOTA V NEJISTOTĚ
aneb ZTRÁTY BEZE ZTRÁT
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.

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.
Jak děti zvládnou rozchod rodičů a změnu rodinné
situace vychází z toho, jak ji zvládnou právě rodiče.
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.
Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení
případným problémům, které se často dostaví jako
důsledek nezpracované rozvodové situace v rodině.

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

Motivační
Setkání

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.

Odborná
pomoc dětem

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.

Terapeutická práce
s rodinou

Multidisciplinární
týmy

Program
edukace rodičů
v (po)rozvodové
situaci

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.

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.

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

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/

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.
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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.
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3. Brožura Edukace do kapsy

Projekt Včas a akorát

Přestože rok 2020 byl významně poznamenán utlumením přímé práce s klienty,
péče byla zajištována distanční formou – email, telefon, online. Projekt Včas
a akorát je postaven na třech klíčových aktivitách. Přímá práce s klienty
spočívala v KA1 Odborné poradenství pro partnery či rodiče a KA2 Terapeutická
práce s rodinou. Preventivní, osvětovou činnost představovala klíčová aktivita
KA4–5 Osvětová kampaň Aby doma bylo dobře.
V rámci klíčových aktivit projektu bylo
uskutečněno celkem 81 setkání, v rozsahu
116,5 hodiny přímé práce. Přímá práce
s 8 dětmi byla rozložena do 37 výkonů
v rozsahu 47 hodin.
Klíčové aktivitě KA1 Odborné poradenství
pro partnery a rodiče bylo věnováno 64
setkání, z toho 39 v prezenční formě,
5 formou emailové korespondence a 20
telefonicky. Předmětem odborného poradenství byly zejména kolize v partnerství,
praktické podněty pro vztahovou údržbu
a řešení konfliktů. Ve dvou případech bylo
předmětem řešení i odcizení partnerů vlivem
pracovního vytížení.

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 a orientaci
v procesu opatrovnického řízení, aj.

Odborné poradenství se týkalo již zmíněných
výchovných problémů dospívajících dětí.
O pomoc požádali jak rodiče, tak těmto
setkáním byly příznivě nakloněny i děti.
Nejčastější metodou práce byl rozhovor,
práce s emočními kartami a dalšími
pomůckami.
V klíčové aktivitě KA2 terapeutické práci
s rodinou bylo věnováno 17 setkání, z toho
7 v prezenční formě, 9 telefonické intervenci
a 1 online setkání.
Přestože distanční forma zajistila kontinuitu
péče, je nesporné, že osobní setkání, zejména
v terapeutické práci je nenahraditelné.
V závěru roku byla realizována konference
s názvem Tak trochu jiná konference pro
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ženy … aneb na mně záleží. Online konferenci pořádanou 20. listopadu 2020
jsme podpořili řadou příspěvků na sociálních sítích Facebook, Instagram
a LinkedIn i cílenou reklamou na Facebooku. Dva příspěvky na Facebooku jsme
věnovali po 20. listopadu malému ohlédnutí za konferencí. Díky vynaloženým
prostředkům se nám podařilo dosáhnout téměř 65 tisíc zobrazení relevantnímu
publiku, z něhož se více než 1700 žen prokliklo na naše webové stránky
s dalšími informacemi o konferenci. Zájem o jednotlivé příspěvky ještě více
napomáhal organickému šíření jednotlivých reklam.

Konference byla původně plánována na jaro 2020 jako třídenní akce, a to
ve spolupráci s Priessnitzovými léčebnými lázněmi Jeseník, a.s. za podpory
vedení lázní. Z důvodu COVID-19 byla zrušena, stejný osud nás postihl i na
podzim 2020. Poté se dle tehdejších podmínek v rámci COVID-19 měla
uskutečnit jako jednodenní akce v Brně. I ta byla z důvodu vyhlášení nouzového
stavu zrušena. Nakonec konference proběhla 20. listopadu 2020 on-line, přes
bezplatnou platformu Google Meet. Nad rámec přednášejících a organizátorů
se akce zúčastnilo 16 žen. Účastnice byly opakovaně požádány o informaci,
ze kterého jsou kraje. Informaci poskytlo 11 žen: 1 Královehradecký kraj, 6
Jihomoravský kraj, 1 Olomoucký kraj, 1 Moravskoslezský kraj, 2 Bratislava –
Slovensko. Program probíhal v čase 9.45–15.00 hod., moderování se ujala
Monika Fojtáchová a Martin Bušina. Program je uveřejněn na webu
www.espediente.cz. Reakce na konferenci byly kladné, i přesto, že byla
konference on-line, podařilo se vytvořit příjemnou a sdílnou atmosféru.

zralosti, kterou jsme zacílili na rodiče dětí ve věku 3–17 let, kterých by se téma
mohlo nejvíce týkat. Část reklam byla úzce zacílena také na rodiče v před či
po rozchodové (rozvodové) situaci, které mají děti ve střídavé péči. Díky
vynaloženým prostředkům a úzkému cílení se nám podařilo dosáhnout téměř
75 tisíc zobrazení relevantnímu publiku, k přehrání samotného videa pak došlo
téměř v 17 tisíci případech, což předčilo naše očekávání i stanovené cíle. Část
reklam byla zaměřena na publikum, které by mohl zaujmout samotný příspěvek
tak, že by na něj reagovali (lajkem, sdílením, komentářem), což podpořilo další
organické šíření videa i na jejich sledující. Další videa v celkovém počtu 6 ks
vznikla díky nouzovému stavu až v závěru roku. Videa budou komunikována
v rámci kampaně v roce 2021.

Dále byl vydáván newsletter s tématy:
1. 6/2020 Co pro Vás znamená rodina (Články např. na téma: hodnoty
a priority, resilience rodiny, rodina na 1. místě)
2. 8/2020 Projevy ocenění, náklonosti a lásky – umíme to? (Články např.
na téma: 5 jazyků lásky, první škola lásky, láska v našem životě a typy
lásky)
3. 10/2020 Rovnováha v životě a já (Články např. na téma: rovnováha a čas,
spokojenost sama se sebou, jak být sám sobě terapeutem, psaním haiku
k rovnováze; pozvánky na námi pořádané on-line akce)
4. 12/2020 Laskavost v našich životech (Články např. na téma: laskavost
a mezigenerační vztahy, sebeláska, laskavost v partnerství a ve výchově)

V roce 2020 jsme v období od 24. listopadu do 20. prosince vytvořili kampaň
na sociální síti Facebook s vytvořeným videem Dohoda je výsledkem rodičovské
11
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Projekt Metoda multidisciplinární práce s dítětem
ve školním prostředí s přesahem do rodiny

Laskavost v našich životech
Vážení a milí čtenáři,
Téma LASKAVOSTi se v tomto čase samo nabízí.
Už od nepaměti patří laskavost k svátečním dnům. K Adventu, vánočním svátkům. Pokud si poctivě položíme otázku, co
nás k tomu vede, bude jedním z klíčových slov VDĚČNOST. Laskavost a vděčnost jsou jako dvojčata. Laskavost bez
prožívané vděčnosti může být pouhá póza, marketingový tah, prostředek
manipulace nebo sladkobolně lepivé pochlebování, které spíše odrazuje, než přibližuje. Vděčnost bez laskavosti zůstane
netušená, a to je škoda. Laskavost a vděčnost posilují hodnotu člověka. Přispívají k pocitu přijetí. Obnovují důvěru
a sounáležitost. Zvou ke sdílení a spolupráci.
Třetím slůvkem, které doplňuje dvě zmíněné životní dovednosti, je POKORA.
Ona totiž ani laskavost ani vděčnost vlastně nevznikne sama od sebe. Proč? Protože pokora stojí před dveřmi vděčnosti
a laskavosti. Obojí předpokládá odmítnout samozřejmost, odmítnout nárokování. Pokora naopak vede k opakovanému
prožívání úžasu. A úžas zase vede k pokoře.
Možná letošní rok přinesl spoustu momentů, v nichž jsme pocítili vlastní limity.
Otřásly se běžné samozřejmosti a nárokování se nekonalo. Opravdová pokora nevychází ze strachu, ale z vděčnosti
a úžasu. A možná právě letošní sváteční dny můžeme prožít v úžasu, ve vděčnosti a s projevovanou laskavostí. Zkusme
to a snad se nám podaří rozsvětlit vztahy v našich rodinách, mezi lidmi v okolí, na pracovišti. Některé příspěvky v tomto
čísle vám nabídnou konkrétní tipy, co - kdy a jak.

Laskavost
a mezigenerační vztahy
Jak na život s tchýni či "mladými" pod
jednou střechou? Milena Mikulková Vám
nabízí inspirativní příběh z poradny.

Sebeláska
Laskavost a všímavost jako cesta
k sebelásce. Aneb mindfulness jako
metoda psychoterapie včetně
videotipů od Moniky Fojtáchové.

Laskavost
v partnerském vztahu
Laskavost na začátku všeho. Pečuje
laskavě o sebe a své okolí? Udělejte si
test laskavosti Martina Bušiny.

reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461
Projekt s pracovním názvem „Dítě ve škole“ realizujeme od 1. 1. 2020, přičemž
plánovaný konec projektu je 31. 12. 2021. Smyslem projektu je vytvořit on-line
diagnostický nástroj, který dokáže vyhledat při plošném testování ve třídě děti
ohrožené školním neúspěchem ve vztahu k rodinnému prostředí. V rámci
projektu pak s dětmi a jejich rodiči pracujeme, a to v rámci menších
multidisciplinárních týmů. Metoda je zcela unikátní a nová. On-line diagnostický
nástroj ve spolupráci s námi připravují odborníci z organizace INESAN s.r.o.
Pilotáž metody probíhá v rámci smluvní spolupráce s Církevní základní školou
ve Veselí nad Moravou ve třech třídách. Výstupem projektu bude jak metodika
práce s dítětem a rodičem a on-line diagnostický nástroj. Dílčími výstupy jsou
grafické motivačně edukační materiály pro tripartitu dítě, rodič a pedagog. Více
informací o projektu je uvedeno na webu ESPEDIENTE, z.s.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

ESPEDIENTE, z.s.

www.espediente.cz

Newsletter byl rozesílán ve formě pdf prostřednictvím e-mailu na cca 350 adres
(na obce a města, OSPODy, i jednotlivcům). Dále je newsletter propagován
na Facebooku, Instagramu a rovněž na webových stránkách www.espediente.cz.
Přispívateli byli převážně zaměstnanci Espediente, z.s., ev. spřízněné osoby
spolku.
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V každé třídě se mohou objevit
děti ohrožené školní
neúspěšností.

šika

ern

Proto jsme se rozhodli vytvořit
nástroj, který pomůže odhalit
možné příčiny školní
neúspěšnosti.

Ext

Na newsletter jsme dostali od čtenářů několik pochvalných e-mailů, např.
„Dobrý počin, super čtení, pěkně zpracované, inspirace, otázky, zamyšlení....
s dovolením jsem předala dalším kolegyním …“. Několik příjemců se naopak
z odebírání odhlásilo.

Dítě úspěšné ve škole
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PROSINEC 2020
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Do procesu (nebo hledání
řešení) zapojujeme dítě,
jeho rodiče i třídního učitele
nebo dalšího odborníka.

sm

utek

o

st

bavy

Multidisciplinární
tým

Naším cílem je poskytnout
žákovi, jeho rodičům i učitelům
potřebnou podporu,
aby dítě mohlo znovu zažít
ve škole úspěch.

Metoda multidisciplinární práce
s dítětem ve školním prostředí
s přesahem do rodiny,
reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461
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Projekt Standardizace procesu a tvorba indexu efektivity
přímé práce s rodinou v (po)rozvodové situaci

Péče o pracovní prostředí
V rámci zajištění příjemného prostředí jak pro pracovníky, tak pro klienty při
poskytování odborné péče, došlo k významné proměně obou pracovišť,
vybavení a rozšíření portfolia nástrojů a pomůcek pro práci s dětmi i dospělými
(Archipelago, Sandplay, Focus Box, figurky, emoční karty aj.)

reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015160
Projekt je zaměřený na zvýšení kvality poskytování sociální práce, konkrétně
edukace a poradenství rodinám v rozvodové situaci. Cílovou skupinou projektu
jsou sociální pracovníci, zaměstnanci žadatele, kteří v rámci projektu
absolvovali řadu akreditovaných kurzů a stáží.
Projekt je realizován v období 1. 5. 2020–30. 4. 2022.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Spolupráce s dalšími subjekty
V rámci spolupráce s dalšími subjekty poskytujeme lektorskou činnost zejména
v oblasti práce s rodinou, metodickou podporu organizacím, které se touto
oblastí zabývají. Ať už se jedná o JIMEDIS, z.s. Jihlava, COCHEM CZ, z.s, Centrum
pro rodinu Hodonín nebo účast předsedkyně spolku s aktivním příspěvkem
na konferenci Asociácie rodinných mediátorov v Bratislavě s předáváním
zkušenosti ohledně práce s rodinami v ESPEDIENTE, z.s. Z této konference jsou
zachovány aktivní kontakty a jsou plánována další setkání a spolupráce. V rámci
osvětových akcí je předsedkyně spolku spoluautorem rozhlasových pořadů
na Rádiu 7, kde každý týden po celý rok v pořadu Štafeta představuje témata
týkající se osobnostního rozvoje, rodiny, partnerství, manželství a výchovy.
Vzdělávání odborníků v akreditovaných programech

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
V roce 2020 jsme získali a realizovali tři projekty zaměřené na zvyšování
kvalifikace vlastních zaměstnanců. Jeden projekt byl zaměřený na základy
personalistiky a na schopnost organizace si zajistit personální služby z vlastních
zdrojů; druhý projekt byl zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v oblasti
propagace, využívání sociálních sítí a zvýšení kompetencí při administraci
a marketingu a třetí projekt zahrnoval rozvoj jazykových znalostí a dovedností
v anglickém jazyce.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR.

ESPEDIENTE, z.s. je akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT a MPSV.
V lektorském týmu jsou zapojeny 3 lektorky.
V roce 2020 byly realizovány 3 akce s akreditovanými programy MPSV a jedna
s akreditací MŠMT. Zúčastnilo se celkem 57 osob.

Supervize a sebevzdělávání
Během roku 2020 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 v počítačových dovednostech a grafických
programech pro zvýšení estetické stránky naší propagace.
Pro průběžnou sebereflexi profesionalizaci poskytovaných služeb je využívána
individuální supervize, kterou pracovníkům naší organizace poskytuje PhDr.
Magdalena Frouzová a PhDr. Sylvie Navarová.
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Další expertní služby a spolupráce
V průběhu roku 2020 se ESPEDIENTE z.s. aktivně účastní setkání
interdisciplinárního týmu při etablování cochemské praxe při Okresním soudu
v Hodoníně a Okresním soudu v Jeseníku, pokud byla ještě možnost
prezenčního setkání.
Týmy pravidelně navštěvoval zástupce ESPEDIENTE, z.s. 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

Fundraisingové aktivity
Zásadní zásluhu na rozvoji organizace má projektová manažerka Ing. Jana
Mrázová, díky níž jsme uspěli v dotačních řízeních MPSV, tak v evropských
projektech.
Na dofinancování národních dotačních titulů MPSV se podílí formou dotací
Olomoucký a Jihomoravský kraj, město Jeseník, Kyjov, Hodonín, Veselí nad
Moravou, Uherský Brod a dary pak menší obce, firmy a fyzické osoby.
Tímto děkujeme za dar finanční či movité dary fyzickým osobám, konkrétně
Romanovi Havrlantovi, Ivě Novákové, Michalu Kalousovi, Lence Havrlantové,
Janě Mrázové, Barboře Loukotové, Mileně Mikulkové, Jakubovi Chýlkovi, Haně
Lindtnerové a firmě Stavcorrect.
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Hospodaření 2020 v Kč
Náklad
Kancelářské potřeby
Materiál
Drobný hmotný majetek
Opravy a udržování
Služby spojené s nájmem, teplo, el.energie,
vodné, stočné
Nákup knih
Potraviny, občerstvení
Cestovné, ubytování
Reprezentace
Kopírování, grafické práce
Poštovné, ceniny
Pronájem
Telefon, internet
Školení a kurzy pro zaměstnance
DNIM do 60 tis.
Právní a účetní služby
Ostatní služby
Mzdové prostředky
SZP 33,8 %
DPP
Další pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Celkem

Celkem za organizaci
123 903
126 233
185 867
0

Z toho SPOD
11 175
26 921
18 725

13 989
0
1 276
191 968
1 687
109 413
6 620
55 000
24 916
150 794
0
143 780
738 110
1 291 373
343 433
744 040
12 343
2 090
207
4 267 042

1 276
91 522
58 376
2 268
55 000
18 561
17 500
66 735
70 293
414 040
103 991
63 750
3 687
240
80
1 024 140
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Výnos
Příjmy od klientů
Tržby z prodeje materiálu
Dary
Dotace
MPSV rodina Včas a akorát
Olomoucký kraj Včas a akorát
Jihomoravský kraj Včas a akorát
MPSV rodina Jistota v nejistotě aneb ztráty
beze ztrát
Olomoucký kraj Jistota v nejistotě aneb ztráty
beze ztrát
Jihomoravský kraj Jistota v nejistotě aneb
ztráty beze ztrát
Veselí nad Moravou Jistota v nejistotě aneb
ztráty beze ztrát
Hodonín Jistota v nejistotě aneb ztráty beze
ztrát
Kyjov Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát
Uherský Brod Jistota v nejistotě aneb ztráty
beze ztrát
Jeseník Jistota v nejistotě aneb ztráty beze
ztrát
ESF OPZ 76 Metoda multidisciplinární práce
s dítětem ve školním prostředí s přesahem
do rodiny
ESF OPZ 98 Standardizace procesu a tvorba
indexu efektivity přímé práce s rodinou
v (po)rozvodové situaci
Nadační příspěvky, granty
Příspěvky od státu
Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy
Hospodářský výsledek

Celkem za organizaci
92 319
24 086
191 400
3 830 652
492 975
71 000
34 000

Z toho SPOD
14 844
13 643
962 953

672 953
139 000

139 000

50 000

50 000

10 000

10 000

16 500

16 500

31 500

31 500

33 000

33 000

10 000

10 000

1 225 056
1 044 668
32 700

32 700

85 696
3 165
4 260 018
-7 024

1 024 140

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 | f Espedientezs | c espediente_zs | y Espediente
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