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AMTCENTRUM - „KDYŽ LÉČÍME RODINU,
UZDRAVUJEME SVĚT“ ANEB ČEMU SE
VĚNUJEME




Svým zaměřením spadá AMTcentrum do sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,
specificky se věnuje problematice rozpadu
rodin s dětmi.
Vznik AMTcenter při Fondu ohrožených dětí








Opava 2007
Krnov 2009
Bruntál 2011

V letech 2009-2011 spolufinancování z Individuálního
projektu v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb
sociální prevence v Moravskoslezském kraji“.
Pod FOD existují také Mediační centra, a to v Ostravě
od roku 2005 a v Olomouci od roku 2011

„KOMPLEXNÍ“

POHLED A PŘÍSTUP

K ŘEŠENÍ ROZVODOVÉ, „ROZCHODOVÉ“
A POROZVODOVÉ PROBLEMATIKY RODIN
Principy a metody práce:

Neutralita a nestrannost
 Důvěrnost
 Respekt k rozhodnutí a volbě rodičů
 Nastavení přímo na míru rodinné situaci
 Otevřenost a respekt ke klientovi
 Týmová práce


CÍLOVÁ SKUPINA A FORMY PRÁCE S NÍ




Reagují zejména na dnešní situaci rodin,
především na vysoký počet manželství
(partnerství) s dětmi, která se rozvádí
(rozchází).
Těmto AMTcentrum poskytuje podporu
formou:
poradenství
asistencí u kontaktů rodičů s dětmi
mediací
rodinných terapií

SCHÉMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB AMTcentra

Celková práce
s rodinou
ambulantně i v terénu

RODINA
Mediace
způsob a metoda řešení
konfliktů rodičů či členů
rodiny pomocí mediátora

Asistence při kontaktech
předávání dítěte mezi
rodiči, asistence při styku,
podporovaná setkávání

rodiče, děti,
příbuzní,
blízké
osoby

Terapie
metoda pomoci rodinám prostředek podpory nového
uspořádání a komunikace

Poradenství
sociálně právní ochrana
dětí a základní sociální
poradenství

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE


Orgány sociálně právní ochrany dětí



Soudy – opatrovnická oddělení



Poradenské služby (psychologové, právníci…)



Školy a školská zařízení



Věznice



Zdravotnická zařízení (pediatři, psychiatři…)

ZÁKLADNÍ METODY PRÁCE V AMTCENTRU


3 hlavní pilíře


Asistované kontakty



Rodinná mediace



Rodinná terapie

METODY A POSTUPY PRÁCE V AMTCENTRU


Asistované kontakty
- asistence u předávání dítěte
- asistence u styku rodiče s dítětem
- podporovaná setkávání rodičů a dětí


2 roviny asistencí –
„mapování“ a „podporování“

komunikace zúčastněných (verbální,
neverbální)
 podstatné vlivy na kontakt rodiče a dítěte


POSTUPY A METODY PRÁCE V AMTCENTRU


Rodinná mediace
o
o
o

o

alternativní mimosoudní řešení sporu
zaměřené na dohodu
zlepšení současné situace a harmonizace
vztahů do budoucnosti
témata rozvodových mediací – péče o dítě,
výživné, kontakty dítěte s rodičem, výchovné
styly a postupy , komunikace apod.
náročnost procesu a výhody mediace

POSTUPY A METODY PRÁCE V AMTCENTRU


Rodinná terapie





navození prospěšné změny v narušené rodinné
soustavě psychologickými metodami
nakládání s krizí, podpora zvládání náročné
situace a komunikace
přeformulování dosavadních nefunkčních
vzorců chování členů rodiny
podpora při novém nastavení a uspořádání
interakcí a vztahů v rozpadající se rodině

PŘESVĚDČENÍ MODELU RŮSTU V. SATIROVÉ
– PODSTATA RODINNÉ TERAPIE V
AMTCENTRU















Lidé opakují rodinné vzorce, které dostali jako děti a to i přesto, že
jsou tyto vzorce často dysfunkční.
Nemůžeme změnit minulost. Můžeme změnit její dopad na nás.
Přijetí a ocenění našich minulých krůčků kupředu zvyšuje naši
schopnost zvládat přítomnost.
Změna je možná VŽDY. Vnitřní změna je možná, i když je omezena
změna vnější.
Lidé dělají věci tak, jak v danou chvíli nejlépe dovedou.
Všichni máme své vnitřní zdroje potřebné k úspěšnému „zacházení
se sebou“ a růstu
Máme možnost volby – především ve smyslu vědomé odpovědi na
stres namísto pouhého reagování na situaci.
Lidé se sjednocují na základě podobnosti - a rostou na základě
rozdílnosti.
Problém není problém. To jak s ním zacházíme je problém.
Naše pocity patří nám. Všechny.
Lidé jsou od podstaty dobří. Na to, aby se spojili a ocenili svou
vlastní hodnotu, musí nalézt svůj vnitřní zdroj.
Zdravý lidský vztah stojí na rovnocennosti.

SPECIFIKA ROZVODOVÉ PROBLEMATIKY
MOŽNÁ ÚSKALÍ PŘÍ PRÁCI ODBORNÝCH

PRACOVNÍKŮ





Rozvod (rozchod) jako nová výzva

Faktory ovlivňujících rozvodovost
(a rozchodovost) rodičů



Problematická komunikace rodičů



(Ne)spolupráce rodičů s odborníky

A

„DOPROVÁZENÍ“ RODINY PŘI ŘEŠENÍ
PÉČE O DĚTI
Prioritou - společná rodičovská péče a její
kultivace,
ozdravění
nebo
revitalizace,
založená na kooperaci obou rodičů a na léčbě všech
forem dysfunkcí rodičovské kooperace nebo podpory
Nastavení střídavé či společné péče rodičů
o děti
- vhodnost typu péče, výhody, úskalí, podmínky




Svěření dítěte do péče jednoho rodiče

ZKUŠENOSTI Z PRAXE FOD – KAZUISTIKA –
ROZVODOVÝ SPOR

1. zahájení spolupráce s rodinou
 2. mediace - průběh
 3. terapie - průběh
 4. asistované kontakty - průběh
 5. ukončení spolupráce - zhodnocení


ZKUŠENOSTI Z PRAXE MEDIAČNÍ CENTRUM
OSTRAVA STATISTIKA PROBLEMATIK 2008 - 2010
Počet med. sezení

Počet med. sezení

Počet med. sezení

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Problematika

absolutní počet

%

absolutní počet

%

absolutní počet

%

44

45,36

41

44,57

48

50,53

19

19,60

18

19,56

25

26,32

0

0,00

0

0,00

3

3,16

Komunikační problémy v rodině
Rozvod
Konfliktní situace

24
3

24,74
3,09

20
1

21,74
1,09

3
2

3,16
2,10

0

0,00

0

0,00

1

1,05

Majetkoprávní vyrovnání
Výživné
Školní problémy
Trávení volného času
Zdravotní stav
Určení otcovství
Svěření dětí do péče jednoho
rodiče

4

4,12

3

3,26

5

5,26

1
2

1,03
2,06

5
2

5,43
2,17

0
0

0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

1
1
0

1,09
1,09
0,00

0
0
1

0,00
0,00
1,05

0

0,00

0

0,00

7

7,37

97

100

92

100

95

100

Úprava kontaktů rodičů k
nezletilým dětem

Úprava výživy a výchovy
nezletilých dětí
Úprava kontaktů k nezletilým
vnoučatům

Celkový počet

ZKUŠENOSTI Z PRAXE
– STATISTIKA MEDIACE, TERAPIE, ASISTENCE

Počet klientů
(rodin) celkem:
- z toho v mediaci

- z toho v terapii
- z toho v asistenci

- z toho v ostatních
službách
(zejm.poradenství)

366

Počet intervencí
celkem

2687

73

925

126

1405

10

157

157

200
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SABINA NOVÁKOVÁ

EVA.DOBRUSOVA@FOD.CZ

SABINA.NOVAKOVA@FOD.CZ

