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Boilinné centíumposlutuie služhy dětem i celým rcdinám

NaRodinné!ťnttul11 Krolněňž V Kol- rŮznějŠímiobtížemi a poruchami cho- Dopoledne zde probíhá individuální

larově ulrci sellž 1étaobracejírodinysdět- váníiučení.Děti toto zaňzení navštěrrtrií výuka, kteráje v odpoledních hodinách

mi vknzových siruacích. Nekaždý rodič po dobu osmi týdnů, pak se vracejí zpět r l sLřídálra terapeutickot-l činností,

dokáže překonat a l,yřešit dlouhodobé do svó školy. V indikovaných zálnlovými il,elaxačnínliaktivitami
původní

problémy, což mápak negltivní vliv i na případech můžebýt docháZka dětí pro- Každý den dětr odpoledne odcházejí

děti, Díkyposkvtol,anínl .,.,ciálně akti- dlouženanebo v dalšímškolnímobJobí clomů, je tak velkorr r,Ýhodou. že nejsort

vizačním službárr pomáhá Rcd,jnné cen- podle potřeby zopakována, odloučeni od rocličú, Rodiče s dětmi

trum tyto dlouho- Díky počtu dětí le zde podle potřeb1 rnohou r,l užír,at i rodin-
menšímu

1etou praxl. mnoho zkušeností, odbomě umožněnindividuální přístup pod vede- ných konzultací. kde jim odborní pra-NiiZ. ia5;| ,!i] r ioí-t-'|

zdatný kolellli i a rťiilli uot]fé výsiedky nímodbomíků.Ti zde nejen děti r r

Sředisko \,Ýc,hor né péče.ktcre zde 1un- vaji i .t-rciálně aktivizačnís]tLžhv Rodin-

učují covníci středi ska nrohou poskytnout

Sociálně Áiit ,..iJ,., .,i-.],'_, .lic lejsou vzdělávacích plánů, ale 7319r,eli potřebnou pomoc v řešení obtíží, I když
podle

jediným, čírr-i se I-tlitže Rodinné centrum ieší i osobní problémydětí. Spolupraculí 1e osn týdnir poměrr-rě krátká doba na

pochlubit, RC totrž založilo i celodenní přitom nejen s rodiči, aie nezřídka využi- ieiení probiénrůdětí,má sředisko tako-

zdejší docházku do

guJ e orl roku 2019. Jedná se i ia.tně ného centra. celodenní SVP je určeno velký zájem

o malé školské zařízení pro děti s nej- pro žáky obou stupňů základniclr škol. Jana.Janoušková

příhěhy dětí ze stíedislra uýshuuné péče

a Dívka, droboučká, přichází nejistá ostatními a,nejraději.le sarla. Zr 1šu- vých hrách aŽ do té mír,v, Že u nich

a \_\ strašerá. prrchází k nám-;;'k;]_ jeme její_sebev;ěáomi]pozitivne mod tiávil veškerý voiný čas, 1v noci, kdy

ními probién;, N"tomunit ui., ióii "r:",!'..uel,,"]iz,:oŇu,áh,*:_ 
už.šlajehomaminkaspat,iaksetajně

se, Nejr íce ji zaujme k"čá,"k;; ,*:;l" l *uJ""ťi. orde chovát plížil ke svénru pC a 1rráI hry až do

panenkr, ..Můžu si ir" pt jeiir:: ]":i k ní i okoli._Po.aňa.. nastavit hra_ časnÝch ranních hodin, Ráno chodil

pr,ní l-ětr, Navazuje r,onrni.i, ŇoŠiii nice osobního prostoru, opět zap,o- na r, ýuku ne., yspl'Iy, t asto při vyučo-

svojipanenku.ott..ouucrr.*..tJÚ 1u1... nociEtrřaktivizační službu váníusínal,vodpoleclníchčinnostech

clnevzoměpečr.rj..rr.rpun.ntunuu" ,iámci celé,ŮŮ,-- _ nebyl vůbecschopenpíacovai,Nasta-

zujemekontakt n."iaa*.r",l[air__ rJinádírklkna'-n'nu,tupu.1,,p,otnž, uoůli i,n-,,uněj zdravý režim iřád,

ka f..rnguje i rnimo školu. irťr" .l,i, má probléli:r. r i.-aá"z,ái, r,la ""rto 
Zpočátku byt velmi negati,ní, později

co ii dělá radost. čeho ,. J;i. ;6 "",ia"i 
poii,l 

":ra, "lco 
brát, už,len bj,t r iat< r,děčný za Io, že jsme mu

ráávbucioucnrrclělala,priz,emepfa- protenpccIt..'Ó|ooirinarsesioiy: pornohli Drlesužví,ŽerhraníPoČÍ-

covníky sociáiněprár,ní "_*"i!J,i ,,ronelněuzn.řr"uáur;;zpcrnou"ur_ tačor",:,ch her má své irinrti" A také,

k řešení prcblén_rir. tortez Jupo.uru_ úu máme i p" ,eř"ňt.iěsících od žepLar idelny spánek r zd.ar Y Ž,rvotní

ieme rodiné l,i rtžiil nli: .".1;in;;il_ ;k;;;;j piuvi", tay máme in|or_ styl se nedá ošidit l zanedbavat,

rrizační siužbi pro rLrdíll\ .,iJi_ri.vs. mace, že rů r",áá"ii. 
"pra,di; 

llido_ r přichází chlapec s onenocnětlím,

se podařilo. Dír,kl u ná: no civou měsí- cházi, 
- 

které ie netmé i ne ieho vzhledu, Zaží-

cích ukonč uje pob, t u: nl ér,avá, spo_ ! 
_Cl]l1p.ec 

z 2, stlrpně základní ,r,.l11, uui i poJ"e.-r-' r b1 i ohlozený šikanou,

l<oiená. Spoko].na.,. , ,r.,rinl,u,'' přicháií velice áró^il,, ""i.al," ".i 
pracbvali jslne n,r jthn sebeúctě, začal

l Další dívka k nan-, pii.r-,].i u.l.i mimalo,tomóřnJtomunit<u.,,,poraa mezispoluža§,zažíratpccityradosti,

smutná, na svůj věk rnálo průbo3ná. by chtěl jen ,pai, p"i.ňar" io ruulci, Byl rnoc rád, že sr r e sk,,irině našel

vůbec si nevěří. scho'#';;;;; ;J un*u,ny, Ň;;t,lý "; 
počítačo- 

5;f;3,,."3J;Éx1lliJ."]5ffi:,ů?;i

:§?,ii:r'-,i;c b1,1 tak asre sivní, že

fyzicky napadal nejen pedagogy, ale

i svou vlastní matku a kdvž došlo na

konflikt s poiicií, tak útoči1 i na ně,

Báli se ho všichni, Nikdo s níni
nechtěl jednat, Učil se u nás komuni-

kovat a jednat bez agrese,

r Jinl r]lllrpec mél probJémy s obe-

zitou a le iroi, " inu deti smály,

Neměl karnarády, byl nešťastný, U nás

zažil popLl e piiletL :kupr nou., cines jíž

§ď}iffii{rffi
Bc. Eliška Petruchová,

ředitelka Rodinnélro centra

Kroměříž a Střediska výchovné péče

r,é výsledky, žeje o
školského zaíiz,ení


