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 AsisTOVAný KOnTAKT

Pomoc při dojednávání, přípravě a vlastním 
průběhu kontaktu dítěte s blízkou osobou, která 
s ním nežije ve společné domácnosti
• příprava dítěte i dospělých na setkání
• pracovník jako mediátor a prostředník
• předem dohodnuté podmínky a postup
• průběh kontaktu v neutrálním prostředí
• v případě potřeby následná konzultace

 OdbOrná pOmOc A pOrAdensTVí

speciální pedagog - etoped
podpora rodičů a poradenství v oblastech:
• poruchy chování dítěte
• poruchy učení
• výchovné problémy s dětmi
• výchova a vzdělávání dětí s poruchou 

autistického spektra
• agresivní chování dítěte

• zneužívání návykových látek 
dětmi
• šikana ve škole
• problémy s vrstevníky

speciální pedagog - 
logoped
Náprava řeči u dětí
• s chybnou 
výslovností hlásky

• s poruchou řeči
• s opožděným vývojem řeči



nabízíme služby zamûfiené na:

• Zlepšování komunikace v páru i celé rodině

• Pomoc rodinám, které procházejí krizí

• Léčbu poruchy citové vazby (attachmentu)

• Zpracování traumatu u dětí a dospívajících

• Budování bezpečného vztahu mezi dítětem 

a pečující osobou

• Bezpečné zvládnutí kontaktu dítěte 

s odloučeným rodičem

• Pomoc rodičům s výchovnými problémy dětí

• Pomoc dětem v oblasti logopedické péče

 TerApie

systemická práce s párem a rodinou
Je krátkou terapií zaměřenou na řešení, kde 
terapeut pomáhá klientovi, aby si pomohl sám.
Tato terapie je vhodná pro ty, kdo
• rádi vidí rychle výsledky a jsou ochotni pro ně 

pracovat
• si potřebují utřídit myšlenky
• chtějí probrat jednotlivé možnosti před 

důležitým rozhodnutím
• neradi řeší detaily ze soukromého života před 

ostatním lidmi
Tato terapie naopak není vhodná pro ty, kdo
• hledají viníky svých problémů
• očekávají rozsudek ve smyslu „kdo za to může“
• chtějí dostat manuál „správného“ života

práce s rodinou 
s využitím principÛ rodinné terapie
Společná práce je nejčastěji zaměřena na analýzu 
stávajícího způsobu komunikace v rodinném 
systému, rozvoj nových možností a hledání řešení.
Tato terapie je vhodná pro rodiny, které
• se zabývají problémy trvalejšího charakteru
• mají zájem na tom, aby se rodinné klima 

ozdravilo
• chtějí řešit rodinné potíže, které mají negativní 

vliv na vývoj a zdraví dítěte
Tato terapie naopak není vhodná pro rodiny, 
které
• nejsou ochotny pravidelně docházet delší 

období
• chtějí individuální sezení jednotlivých členů 

rodiny

dyadická vývojová psychoterapie (ddp)
Je účinnou metodou u dětí a dospívajících, kteří 
trpí poruchami attachmentu a komplexním 
vývojovým traumatem.
Tato terapie je vhodná pro
• adoptivní rodiče, pěstouny a jejich přijaté 

děti
• rodiče s dětmi, které prožily odloučení
• rodiče, kteří chtějí pomoci upevnit citové 

pouto s dítětem
• rodiče s dětmi s problémovým chováním
Tato terapie naopak není vhodná pro ty, kdo
• čekají okamžitý výsledek
• chtějí změnit (opravit) dítě

my backpack
Metoda pomáhá mluvit s dětmi o těžkých 
tématech, jakými jsou například důvody jejich 
odchodu z původní rodiny
Tato terapie je vhodná pro
• děti v náhradní rodinné péči, případně 

v náhradní péči
• děti ve věku 4 – 12 let (či mentálního věku 

v uvedeném věkovém 
rozmezí)

• děti, které se 
v nové rodině již 
„zabydlely“

Tato terapie 
naopak není 
vhodná pro děti, 
které
• jsou 

v přechodné 
pěstounské péči

• aktuálně 
prožívají 
přemístění


