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Rodinná vztahová diagnostika
Pro koho:
Pro rodiče či spolupracující instituce, v situacích, kdy je potřeba nahlédnout fungování vztahů
v rodině (vliv, blízkost, hranice).
Cílem:
Definovat možné silné a slabé stránky rodinného systému s důrazem na nalezení možností
pozitivního postupu do budoucna. Na diagnostiku může navazovat poradenská práce s
rodinou. Obnáší většinou 4 až 10 setkání.
Rozvodové/porozvodové poradenství
Pro koho:
Pro rozvádějící se/rozcházející se rodiče, kterým se nadaří dohodnout uspokojivé rozvržení
kontaktu s dětmi. Nejefektivnější forma je spolupráce obou rodičů. Domlouváme schůzku s
každým rodičem zvlášť a posléze párové sezení.
Cílem:
Zpracování emocí z rozpadu vztahu a rodiny, oslabení konfliktní atmosféry a vytvoření
nových pravidel fungování (stále jako rodiče, ale již ne jako partneři). Zahrnuje 1 až 10
setkání.
Podpůrné konzultace s dítětem/rodinou
Pro koho:
Poskytována rodinám, které se dostaly do problémů (rozvod, závislost člena rodiny, konfliktní
prostředí, násilí) a hrozí tak narušení základních funkcí (výchova, péče, bezpečí, hranice).
Podpora je poskytována podle potřeby dítěti a rodiči/rodičům dle individuální zakázky.
Cílem:
Zpracování emocí a mobilizace sil pro samostatné zvládání náročné životní situace. Obnáší 1
až 20 sezení.

Terapeutické pískoviště:
Je jedním z prostředků pro přímou terapeutickou práci nejen s dětmi. Díky této inovativní
terapeutické technice mohou klienti přirozeně zpracovat negativní prožitky nejen z konfliktní
atmosféry v rodině, což jim usnadňuje náročné životní období zvládat. Zvláště pro mladší děti
(mezi 5. a 9 rokem) je nezanedbatelnou výhodou možnost neverbálního vyjádření vnitřního
světa, které je pro ně přirozené a bezpečné.
Asistovaný kontakt
Asistovaný kontakt je odbornou službou, kterou je vhodné využít v případech, kdy po
rozvodu/rozchodu rodičů došlo k vážnému narušení vztahu dítěte a jednoho z rodičů, ať už z
důvodu dlouhodobého odloučení, ostrého konfliktu mezi rodiči nebo patologického chování
rodiče. Služba usiluje o pozvolné a netraumatické znovunavázání bezpečného vztahu v
neutrálním prostředí a za asistence.
Služba asistovaného kontaktu sestává z jedné či více návštěv obou rodičů samostatně (podle
potřeby, situace a míry spolupráce), kdy zjišťujeme dosavadní stav, potřeby a možnosti
týkající se péče o dítě. Je uzavřena dohoda o spolupráci. Dále následuje setkávání dítěte s
odborným pracovníkem za účelem navázání bezpečného kontaktu. Teprve poté je možné
realizovat samotný asistovaný kontakt, při kterém je přítomen odborný pracovník RC, dítě a
problematicky přijímaný rodič.
Službu si může objednat jak samotný rodič, tak OSPOD, přípradně soud. Ve všech
případech usilujeme o zapojení obou rodičů. Frekvence setkávání je 1x týdně maximálně na
dvě hodiny.
Asistované předávání
Asistované předávání je doplňkovou službou, jejíž hlavním účelem je mírnit negativní dopad
porozvodového/porozchodového konfliktu rodičů na děti. Je vhodné ji využít vždy, když při
předávání dítěte/dětí jedním rodičem druhému dochází ke slovnímu napadání, urážkám a
nadávkám, či jinak nevhodnému chování rodičů k sobě navzájem. Dítě si potřebuje i po
rozchodu/rozvodu rodičů ponechat "hodnou mámu" i "hodného tátu" - na tom hlavně s
rodinou pracujeme.
Asistované předávání vypadá tak, že pracovník se nejprve seznámí s rodiči (minimálně s
rodičem, který službu objednává), se kterými uzavře dohodu o spolupráci (zde jsou vyjasněny
podmínky a hranice, stejně jako konkrétní forma služby) a poté i s dítětem/dětmi. Velmi
žádoucí je zároveň započít rodinnou terapii, protože služba asistovaného předávání by měla
být službou pouze dočasnou. Podle dohody pak již probíhá samotné asistované předávání.
Službu si může objednat jak samotný rodič, tak OSPOD, případně soud. Ve všech případech
usilujeme o zapojení obou rodičů.

