Podmínky pro
vstup do programu

Bližší informace
o programu

Cíle rodičovské
skupiny
centrem zájmu je dítě a jeho prospívání

 účast vždy obou rodičů a jejich dětí
 dočasné pozastavení soudních
procesů (popř. je soudní jednání již
ukončeno)
 akceptace dané struktury programu
 ochota ke změně
Svou účast na programu rodiče zvažují
během prvního a druhého rozhovoru
s terapeuty. Po nich se teprve závazně
rozhodují pro vstup do samotného
programu.

Program je určen pro rodiče, kteří jsou
chyceni v síti rozvodového konfliktu, a jejich
děti. Konflikt se může týkat například péče o
děti, bydlení, spravování financí i jiných
důležitých záležitostí. Tyto konflikty mohou
být krátkodobé i dlouhodobé, někdy trvají i
léta a ovlivňují nejen životy rodičů, ale i
duševní pohodu všech, kterých se to týká –
dětí, příbuzných, nových partnerů i přátel.

Rodičovská skupina pracuje na tématech,
která jsou aktuální v těžké rozvodové či
porozvodové situaci. Dále je cílem skupiny:
 oddělování rodičovských témat od
expartnerského konfliktu
 snižování napětí mezi rodiči
 prostor pro hledání příznivějšího
řešení situace pro děti
 nácvik pokojného řešení konfliktů

Základem je efektivní práce s celou rodinou
včetně zapojení sociální sítě rodičů.

Cíle dětské
skupiny

Rodiče pracují v rodičovské skupině, kterou
tvoří 3-6 rodičovských párů a vedou ji 2
terapeuti. Souběžně pobíhá dětská skupina
také pod vedením 2-3 terapeutů.

 poskytnout dětem příjemný, bezpečný
prostor
 možnost sdílení pocitů souvisejících
s konfliktem rodičů
 prostor k vyjádření svých přání a
potřeb

Struktura
programu

Samotný program je rozdělen do pevně
daných kroků:
 přihlášení obou rodičů do programu
 2 samostatná setkání rodičovského
páru s terapeuty
 síťovací setkání
 8 setkání (2,5 hod) v rodičovské a v
dětské skupině (souběžně), 1x za 14
dní
 samostatné setkání rodičovského páru
s terapeuty dětské i rodičovské
skupiny

Kontakty

Dítě v centru
zájmu

Zařízení sociální intervence Kladno
Manželská a rodinná poradna
Jana Palacha 1643
272 80 Kladno

Skupinový program pro rozvedené či
rozvádějící se rodičovské páry.
Programu se účastní 3-6 rodičovských párů a
jejich děti.

KDY

Cílem programu je zmírnit konflikty rodičů.
Projekt se snaží rodičům nabídnout nové
způsoby, jak lépe zvládat existující konflikty
tak, aby se děti cítily bezpečně a mohly se
rozvíjet v prostředí bez hádek.

Začátek programu vždy v září a v lednu

KONTAKTNÍ OSOBA
Hana Vrkotová
vrkotova@zsi-kladno.cz
312 292 344, 720 104 096
www.zsi-kladno.cz

Souběžně s rodičovskou skupinou probíhá i
skupina pro děti.

