TISKOVÁ ZPRÁVA
RODIČE ČASTO NEUMĚJÍ ROZCHOD ZVLÁDNOUT A DĚTI TRPÍ, INOVATIVNÍ
ONLINE PROGRAM JIM MŮŽE POMOCI

Veselí nad Moravou (8. 6. 2021) - Každých 30 minut se jednomu dítěti v naší republice v roce
2020 rozpadla rodina. Téměř čtyřicet tisíc dětí ročně. Bohužel se ukazuje, že mnoho rodičů
nezvládne projít rozchodem bez toho, aby neutrpěly jejich děti. Proto právě dnes spouští
organizace ESPEDIENTE, z.s., která se dlouhodobě zabývá podporou rodin v náročných
životních situacích, kampaň, kde chce vybrat peníze na podpůrný online program pro rodiče.
Když už jsme u čísel, statistiky říkají, že od roku 2000 tato životní událost zasáhla okolo
čtvrtmilionu dětí, jejichž rodiče se rozvedli. A dalšího čtvrt milionu dětí ve statistikách vůbec
nefiguruje, protože u jejich rodičů nedošlo k rozvodu, ale rozešli se jako nesezdaní.

Za každým číslem ve statistice je příběh. „Já si ani
nepamatuji, že by se naši někdy měli rádi.“ (Veronika,
13 let, rodiče spolu bojují od jejích dvou let) „Já bych
si asi nejvíc přál, aby naši byli zase spolu – ale vím, že
to se mi už nesplní.“ (Michal, 11 let, 6 let po rozvodu
rodičů) „Prý patřím oběma, ale já mám pocit, že teď
už nepatřím nikomu.“ (Markéta, 15 let) „Večer někdy
pláču, ale to vidí jenom můj plyšák.“ (Honzík, 8 let)
„Asi by mi stačilo, kdyby na sebe naši byli slušní a
třeba se jenom pozdravili.“ (Jonáš, 10 let).

Tyto a tisíce podobných výroků nás dennodenně utvrzují v tom, že rozvod či rozchod rodičů
děti vnímají, mají své touhy a potřeby a někdy i znají řešení. To je důvod, proč se zabýváme
pomocí rodinám v (po)rozvodové situaci či rozchodu.

Děti rozvod (rozchod) rodičů lépe zvládnou, když ho zvládnou rodiče
Smyslem projektu, na který se organizace ESPEDIENTE, z.s. snaží nyní vybrat 70 000 Kč, je
vytvořit bezplatný e-learningový program pro rodiče, který by je časově a prostorově
efektivním a současně intimním způsobem seznámil s procesy, právy a povinnostmi, jež je při
rozvodu manželství čekají. Odborníci při tvorbě programu myslí zejména na potřeby dětí.
Zároveň se snaží rozcházející se partnery podpořit, aby se v náročné situaci zorientovali. Svým
porozuměním přispějí k řešení situace a většímu vnímání potřeb dětí.

„Věříme, že se vytvořením tohoto nástroje může zvýšit dostupnost odborné přípravy rodičů na
zvládnutí rozvodu. Mohou program totiž absolvovat kdykoliv, zdarma, nezávisle na provozní
době jakékoliv poradny, geograficky dostupně po celé ČR. Touto formou zajistíme partnerům
také soukromí. Hodně lidí nechce docházet fyzicky do poradny, nechtějí být spojováni s
„institucí“. V menších městech, kde není tak vysoká anonymita, jsou obvyklé také obavy z úniku
intimních informací,“ uvádí Mgr. Milena Mikulková, předsedkyně organizace.
Organizace má na vybrání celkové částky 70 000 Kč přesně 45 dní. Pokud přispějete, nejen, že
tím podpoříte dobrou věc, ale navíc si můžete vybrat zajímavé odměny! Projekt Edukace
rodičů v rozvodové situaci formou on-line vzdělávání můžete na Hithitu podpořit tady.

Fotografie a videa:

Video Dohoda je výsledkem rodičovské zralosti
a ilustrační fotografie ke stažení v různých formátech
najdete na disku organizace tady.
Zdroj fotografií: ESPEDIENTE, z.s., pixabay.com
Autor videa: ESPEDIENTE, z.s

Více informací:
Webové stránky ESPEDIENTE, z.s.
Facebook ESPEDIENTE, z.s.
Instagram ESPEDIENTE, z.s.
Youtube ESPEDIENTE, z.s.
Webové stránky Hithit – Projekt Edukace rodičů v rozvodové situaci formou on-line vzdělávání
Nezisková organizace ESPEDIENTE, z.s. může své služby poskytovat díky podpoře
Ministerstva práce a sociálních věcí, Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje, města
Hodonín, Veselí nad Moravou, Kyjov a Jeseník.
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