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

JISTOTA V NEJISTOTĚ aneb
ZTRÁTY BEZE ZTRÁT
Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají
nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů.
V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů
dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku
2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti,
jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších
150 000–200 000 nezletilých dětí.
Cílem projektu je VČAS A PREVENTIVNĚ doprovázet děti
i jejich rodiče v nové rodinné (po)rozvodové situaci, zvládání
zátěžových situací a adaptaci na nové životní uspořádání.
Projekt komplexní podpory rodin v rozvodové situaci s názvem Jistota
v nejistotě aneb Ztráty beze ztrát je v roce 2017 pilotně ověřován
v Olomouckém kraji, konkrétně v Jeseníku a Olomouci.
Služby poskytované zapojeným rodinám jsou finančně podpořeny z prostředků Olomouckého kraje a Nadace Jistota.
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Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným
problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované
rozvodové situace v rodině.
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.
„Děti potřebují žít v bezpečí, které je odpovědností obou rodičů. Na nich
záleží, zda umožní svému dítěti žít bez strachu. Zda mu dopřejí naplnění
jeho základní potřeby a práva na dobrý vztah s oběma rodiči.“
K tomu přispívají následující aktivity projektu:
Motivační setkání - vede k tomu, jak mohou rodiče přispět
k minimalizaci ztrát a negativních dopadů nepříznivé rodinné
situace či rozchodu rodičů (v rozsahu 1– 2 setkání)
Přímá práce s dětmi - směřuje k doprovázení dítěte v jeho
prožívání nové rodinné situace; probíhá ve dvou pilotních
programech: Jeseník - individuálně nebo skupinově v rozsahu
čtyř setkání, Olomouc - kurz Dětský průvodce světem rozvodu
(12 skupinových setkání)
Přímá práce s rodiči - formou koučování, poradenství,
vzdělávání a mediace. Spočívá v podpoře a doprovázení
ve zvládnutí vlastní životní situace, v porozumění potřebám
a projevům dítěte, posílení rodičovské zodpovědnosti za podmínky
zdravého vývoje dítěte a uspořádání nové rodinné situace
Společné moderované setkání - kdy situaci dítěte, příp.
rodiny podpoří zapojení dalších doprovázejících organizací
Děkujeme za finanční podporu projektu Jistota v nejistotě aneb Ztráty beze
ztrát Olomouckému kraji, Nadaci Jistota a za metodickou podporu paní
Markétě Novákové, iniciátorce cochemské praxe v České republice (www.cochem.cz).

www.cochem.cz | www.detskypruvodcerozvodem.cz |
www.pravonarodice.cz | www.pravonadetstvi.cz |
ww.saminadeti.cz | www.vztahove-poradenstvi.cz
ESPEDIENTE, z.s. | pracoviště Jeseník
nám. Svobody 827/11 | 1. patro
(budova banky Moneta, přístup průchodem mezi bankami ČSOB)
ESPEDIENTE, z.s. | sídlo: Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou | www.espediente.cz
tel.: +420 605 011 336 | e-mail: info@espediente.cz |
espediente

