
RODINA V KLIDU

TÉMATA A
ROZHOVORY

Témata jednotlivých lektorů
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Mariánská 7, Olomouc
www.snozelenolomouc.cz
tel.: 734 549 248
e-mail: info@snoezelenolomouc.cz

Rodina v klidu –  Snoezelen Olomouc 2021 je
projekt, jehož cílem je zajistit rodičům možnost
účastnit se preventivních a podpůrných aktivit.
Výsledkem má být informovaná, živá a fungující
rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských
kompetencí a podporu rodičů při řešení složitých
situací pro zachování pohodové atmosféry a pocitu
zázemí v rodině. Důležitým prvkem tohoto
programu je také vzájemné aktivní setkávání rodin s
dětmi, včetně rodin s dětmi s postižením a
speciálními potřebami jak mezi sebou, tak i s
odborníky.

Díky projektu se rodiny naučí zvládat složitá životní
období, členové jednotlivých rodin se spolu naučí
vzájemně komunikovat v pokojné atmosféře, aby
rodina byla opravdovým zázemím. Rodiny, v nichž
je přítomna atmosféra stresu a nedorozumění,
často nedokážou své členy dostatečně podpořit,
pouta mezi nimi se postupně narušují, až rodině
hrozí úplný rozpad a neochota komunikovat. To vše
má negativní vliv na psychickou pohodu a zdraví
jednotlivých členů. Jednou z podmínek pro dobře
fungující rodinu je dostatečná informovanost rodičů
a vysoká motivace zajistit svým dětem prostředí pro
všestranný rozvoj. 

Zázemím projektu je multismyslové relaxační
centrum Snoezelen Olomouc, které provozuje
spolek Povzbuzení, z.s. Principem metody
snoezelen je prostřednictvím zrakových,
sluchových, čichových a hmatových podnětů
vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní
funkci relaxační, poznávací a interakční. Pozitivní
účinky snoezelen prostředí na kvalitu života klientů
byly prokázány již v mnoha výzkumech. 

Aktivity projektu Rodina v klidu Snoezelen Olomouc
2021 jsou podpořeny z dotačních programů Rodina
MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města
Olomouc. 



Zuzana je psycholožka a lektorka. Vystudovala psychologii
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala
množství vzdělávacích programů v oblasti psychologické
práce s rodinami a ve svém vzdělávání dále pokračuje.
Poskytuje individuální a párové konzultace. Dále se
zaměřuje na rodinný systém  a posilování rodinných
kompetencí, na výchovu dětí a zvyšování sebedůvěry
(nejen) rodičů. Pomáhá najít jiné způsoby řešení a hlavně
zvládnutí osobních, párových i rodinných  životních
situací, které jsou někdy hodně náročné. Její poslání je:
Být inspirací a podporou těm, kteří ji vyhledají...
V projektu působí jako lektorka besed a jako poradkyně
pro rodiče.

Jak dle Vás vypadá rodina, která je v klidu?
Rodina v klidu je v mých očích fungující systém láskyplných vztahů,
respektu, sdílení, zdraví, vnímání, podpory, svobody i blízkosti,
mluvení i naslouchání. Každý den se něco mění, děti rostou a vyvíjejí
se, dospělí zrají. Denně prožíváme každý své radosti i starosti,
zažíváme dobrodružství i nudu, máme spousty otázek, získáváme
životní zkušenosti. Rodina v klidu je systém jedinečných osobností,
které hledají každý den, jak spolu dohromady BÝT A ŽÍT!

Carl Gustav Jung řekl: „Existuje-li něco, co chcete změnit u svého
dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli
změnit u sebe.“ Jak se toto projevuje ve Vaší poradenské praxi s
rodinami, kterou u nás nabízíte? 
V řečeném „moudru“ je uvedený naprostý základ pro pochopení
toho, co se v rodině děje. Ze své praxe s rodinami vím, jak moc je pro
rodiče těžké si to uvědomit, přiznat a hlavně přijmout. A něco s tím
uvědoměním opravdu začít dělat. Dobrá zpráva je, že současní rodiče
jsou zodpovědní a vnímaví (tedy alespoň ti rodiče, kteří přijdou na
konzultaci). A trápení dětí či celého rodinného systému je silnou
motivací pro změnu! Společně pak v rámci rodinných konzultací
hledáme možnosti, zdroje, cesty, způsoby, co a jak změnit, aby se
doma všem lépe dýchalo!

Jaký typ služeb nabízíte a kde Vás mohou klienti navštívit? 
Nabízím psychologické poradenství, individuální i párové konzultace a
konzultace pro celé rodiny. Pořádám přednášky a kurzy po celé ČR, na
kterých předávám své znalosti a zkušenosti. Velkou radostí jsou pro mne
inspirativní setkání žen JEN TAK BÝT…, která pořádám pravidelně každý měsíc.
S klienty se potkávám v krásném příjemném prostředí na adrese Sokolská 11
v centru Olomouce.

Děkujeme za zapojení do projektu.

ZUZANA
FRYDRYCHOVSKÁ

Hranice a rituály –
jejich role při výchově
dětí 

Jak nastavit pravidla a
hranice ve výchově děti? 
Proč jsou důležité rituály
v rodině? 
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Mgr. Zuzana Frydrychovská        
+420 739 428 048
z.frydrychovska@gmail.com
www.facebook.com/ZANNA.cz
Sokolská 11, 779 00 Olomouc
www.zanna.cz

Výběr školky a
příprava na
docházení do školky

Jak připravit dítě
na vstup do mateřské
školy? Jak připravit sebe
jako rodiče?  

Jak pomoci dětem
při a po rozvodu
rodičů?

Jak vhodně vysvětlit
dětem, že je rozvod
nutný? Jak nastavit
fungování rozvedené
rodiny?  

Vztek a agresivní
chování u dětí

Co stojí za vztekem a
agresivitou u dětí? Jak
jim pomoci tyto emoce
zdravě a bezpečně
vyjádřit?   

 Jak připravit dítě na
příchod mladšího
sourozence

Jak připravit dítě na
příchod miminka? Jak
podpořit dobrý vztah
mezi sourozenci už od
začátku?



Kateřina Paclíková vystudovala psychologii na
Univerzitě Palackého v Olomouci a pokračuje tamtéž
doktorským studiem zaměřeným na výzkum péče o
děti s emocionálními a behaviorálními poruchami. Je
také frekventantkou výcviku v poradenství pro děti a
rodiče a psychoterapii dětí. Rok a půl je rovněž
mámou.

V letošním roce jste u nás ve Snoezelenu měla
přednášky o neklidných dětech. Mohla byste přiblížit
čtenářům, jak přednášky vypadaly? O čem jste na
nich mluvila?
Na začátku první přednášky jsem se věnovala
teoretickému zarámování pojmu ADHD. Mluvila jsem o
tom, co se děje v mozku dítěte, které žije s touto
poruchou, jaké jsou její možné příčiny, jak takové dítě
vypadá, jak se chová, co prožívá, se kterými odborníky se
rodiče mohou poradit. Věnovala jsem se také
problematice diferenciální diagnostiky, tedy vysvětlení
dalších potíží, které se mohou jevit jako porucha
pozornosti, ale vyžadují odlišný přístup v celkové péči
(specifické poruchy učení, poruchy chování, poruchy
autistického spektra, následky traumatu a deprivace,
poruchy attachmentu – teorie citové vazby – a další). Poté
jsem se zaměřila na to, co „neklidné“ děti potřebují, v
čem mohou být jejich potřeby specifické. Mluvila jsem i o
tom, co potřebují rodiče těchto dětí a že toho není málo.
Dostali jsme se i k praktickým tipům pro rodiče, jak k
dětem přistupovat, co (ne)dělat, jak některým náročným
situacím předcházet. Potřebovali bychom ale více času.
😊  Proto byla realizována i návazná přednáška, která se
věnovala zejména těmto praktickým tématům.

Co rodiče nejvíce zajímalo? A s čím se nejvíce osobně
potýkali?
Rodiče nejvíce zajímaly praktické tipy, jak přistupovat ke
svým dětem, když zažívají náročné emoce nebo jak před-

KATEŘINA
PACLÍKOVÁ

Seminář pro rodiče
"neklidných" dětí

Jak poznat, jestli má mé
dítě ADHD anebo jinou
diagnózu?
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Mgr. Kateřina Paclíková        
katerina@snoezelenolomouc.cz
Snoezelen Olomouc
Mariánská 7, 779 00 Olomouc
www.snoezelenolomouc.cz

Jak s dětmi s  ADHD
pracovat v domácím
prostředí? Jak zvládat
emoce a stres? 

Jak pracovat s emoce-
mi u neklidných dětí?



cházet různým vypjatým situacím. Účastníci přinesli řadu
konkrétních situací ze svých životů, se kterými si nevěděli
rady, ale sdíleli i jak se jim podařilo některé situace
zvládnout, což mohlo být pro ostatní inspirující. 

Jak vypadají tyto projevy dětí v běžném životě?
Děti s ADHD jsou hyperaktivní, impulzivní a mají
problémy s pozorností. Pro takové děti je soustředění,
setrvání v klidu a regulace vlastních emocí mnohem
náročnější než pro děti, které tuto poruchu nemají.
Projevů je celá řada, mohou ztěžovat dětem život doma,
ve škole či obecně v sociálních interakcích. 

Jaké jsou možné cesty řešení těchto problémů? 
Rodiče těchto dětí jsou často vyčerpaní, proto jako číslo
jedna bych doporučila dosytit, „zazdrojovat“ se jako rodič,
abych měl sílu a trpělivost na to pomoci svému dítěti.
Důslednost, trpělivost, režim, pravidla, hranice jsou totiž
důležité aspekty v životě rodičů dětí s ADHD. Je spousta
možností, jak pracovat s těmito dětmi, jak si poradit s
náročnými emocemi, jak zlepšit fungování doma, ve
škole, na kroužcích a tak dále. Ty se však nevlezou na
tuto stránku. 😊 

Je ještě něco, co považujete k dané problematice za
důležité? 
Za každým nežádoucím chováním se schovávají nějaké
potřeby, jedná se o komunikaci, kterou dítě na něco
poukazuje, ač způsob, kterým se o to snaží, může být pro
jeho okolí nepřijatelný. Je to však jediný způsob, který
dítě v tu danou chvíli zná a který se mu osvědčil v
minulosti. Nechtějme měnit osobnost dítěte a jeho
podstatu, ale mysleme na to, že chceme dítěti pomoci
změnit jeho nevhodné chování. Každé dítě potřebuje cítit,
že je milované a přijímané takové, jaké je.

Děkujeme za odpovědi i zapojení do projektu.

RODINA V KLIDU 2021
SNOEZELEN OLOMOUC
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KATEŘINA PACLÍKOVÁ



Bibiana je mámou dvou dětí, porodní asistentkou v
porodnici Šternberk, porodní bábou, lektorkou
Jemného zrození, specialistkou na zpracování
placenty. Ráda naslouchá druhým lidem. Předává
informace, které rodinám mohou změnit „směr
cesty“ a následně je tou cestou doprovází. Je
přítomna u spousty nádherných zázraků. V projektu
Rodina v klidu je Bibiana lektorkou besed na téma
porodu a předporodní přípravy.

Jaká je z Vašeho pohledu porodní asistentky role
muže u porodu? Co byste mužům, kteří se na tuto
událost chystají, doporučila? A je vůbec nyní v době
koronaviru přítomnost muže u porodu běžná?
Žádný virus nezmění fakt, že v Česku je muž nedílnou
součástí porodu.  V Mexiku je nepostradatelnou součástí
porodu babička. Každá národnost to má jinak. Pro ženu
je tou nejbližší osobou muž, který svou ženu zná nejlépe.
Je jedním z pilířů, který podporuje svou přítomností
přirozený porod. Vyvolává v ženě hormon lásky -
oxytocin. Žena mu důvěřuje. Jen on ji může nejlépe
opečovat po její psychické, ale i fyzické stránce. Chce-li
být muž dobře připravený ženu doprovodit ke zrození
jejich dítěte, musí i on o porodu znát fakta. Jak probíhá
fyziologický porod, jaké intervence ze strany zdravotníků
za daných situací mohou přijít.  

Jde nějak stručně shrnout, co se děje s myslí a tělem
ženy během porodu? A co jí může pomoci, aby porod
lépe prožila? 
Mysl ženy se v aktivní fázi porodu dostává do „jiného
stavu“ než je její běžné vnímání skutečností. Žena v tuto
chvíli má používat jen svůj primitivní mozek a
nezapojovat neocortex. Nemá být vyrušována dotazy  a
nemají  být oslabovány její instinkty. Jede na vlně 

Jak připravit muže na
porod

Co se děje s myslí a       
 tělem během porodu

BIBIANA DRÁPA-
LOVÁ PALIŠKOVÁ

Porodní přání/plán

Jak chci, aby porod
probíhal? Co vše si můžu
přát?  

RODINA V KLIDU 2021
SNOEZELEN OLOMOUC

Bc. Bibiana Drápalová Pališková
+420 774 868 384
Bibiana.dp@jemnezrozeni.cz
Centrum podpory přirozeného
porodu (CPPP)
 Neředínská 7/48, 
779 00 Olomouc
www.jemnezrozeni.cz

Co se děje s tělem i
myslí ženy při porodu?
Jak porod probíhá?  

Co vše potřebuje muž
vědět o porodu.   

Relaxace, hypnoporod,
orgasmický porod

Jak se uvolnit a prožít
porod jinak.

Jak (ne)rodí muži

Jak podporovat rodící
ženu.   

R
O

D
IN

A
 V

 K
LI

D
U

 2
0

21



hormonů a velkého množství emocí. Ty mohou být jak
pozitivní, tak negativní. Pokud si umí odůvodnit příčinu a
důvod svých pocitů, má vyhráno, protože dokáže
bravurně pracovat s bolestí, která většinou ženu může
překvapit a oslabit.

V rámci besed se objevila i témata jako hypnoporod a
orgasmický porod. Mohla byste nám přiblížit, o co se
jedná? A jaká je k tomu potřebná příprava?
Ať už techniky hypnoporodu, tak orgasmický porod má
každá žena v sobě. Pokud chtějí ženy prožít jeden z
těchto porodů, stačí si uvědomit, o čem porod je. O
vědění, uvolnění, správném dechu, mít přání, věřit si a
mít pozitivní smýšlení o porodním ději. Více věřit
instinktivním vzorcům. Nebo si mohou nechat poradit jak
na to prostřednictvím předporodních kurzů, např.
Jemného zrození – Hypnoporod.

Zlepšují se v našich porodnicích podmínky u porodu?
Z jakého posunu za poslední dobu máte v této oblasti
radost?
Za sebe mohu mluvit o naší porodnici Šternberk. Byla
vždy považována za porodnici „rodinného charakteru“.
Menší, ale  velmi kvalitní na poskytování služeb ženám. Je
zde kladen důraz na přirozený porod. Vidím obrovský
posun v individuální péči porodních asistentek. Více se s
ženami  správně komunikuje. Nabízejí se jim „babské“
postupy – bylinná napářka, masáže speciálně
namíchanými oleji, blahodárné účinky vany, 
 podporujeme intimitu porodu aj. Každá žena však
netouží po přirozeném porodu bez medikace a na to
bereme také ohled.  
Já osobně mám největší radost ze svých kolegyň, které
mají svou práci velmi rády a chtějí se posouvat dál ve
vzdělání a možnostech, jak jinak ještě pečovat o těhotné
ženy. 

Děkujeme za odpovědi i zapojení do projektu.

BIBIANA DRÁPALOVÁ PALIŠKOVÁRODINA V KLIDU 2021
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Vojtěch je psycholog, pracuje převážně s dětmi, ale i
dospělými v těžkých životních chvílích formou
psychoterapie zaměřené na emoce. Svou práci
kombinuje s cirkusovým uměním klauningu a
žonglování. V projektu Rodina v klidu je Vojtěch
lektorem besed na téma emocí a výchovy dětí.

V letošním roce jste u nás měl více besed věnujících se
tématu emocí a práci s nimi v rodině. Máte nějaké
doporučení pro rodiče, kteří by chtěli umět lépe podpořit
své dítě při hněvu či strachu a vůbec v rozvoji emoční
inteligence? Lze to vůbec dobře zvládnout, pokud třeba
sami dospělí nejsou zvyklí s těmito emocemi pracovat? 
Můžeme to vzít od konce. Dobré je začít pracovat se svými
emocemi, naučit se je vnímat jako něco, co zkrátka patří k
životu a dává mu tu pravou pestrost a sílu. Každá emoce, která
se objeví, je dobrým signálem o tom, co v dané situaci
potřebuji, co je pro mě důležité.  Naučit se přijímat tyto signály
je důležitým krokem při porozumění nejen sobě, ale i lidem ve
svém okolí. Když se naučíme přijímat vlastní emoce, můžeme
pak podpořit i své děti v tom, aby se je naučily vnímat a
zacházet s nimi. Když vpustíme emoce vědomě do našeho
života, otevřou se nám cesty k dosažení vlastní spokojenosti.
Pokud je vnímáme jako něco ohrožujícího nebo nepatřičného,
musíme je jen tlumit, což způsobí, že přestanou být tak čitelné,
začnou být matoucí a to nás vede k tomu, abychom se jim
vyhnuli. 

Jakou si myslíte, že má mít v dnešní době otec v rodině
roli? Vnímáte v této oblasti posun oproti minulosti? A
pokud v rodině chybí otec, je možné aby někdo jiný jeho
roli nahradil?
Jako důležitý faktor vnímám faktor síly a moci, kterou otec
může představovat a je na něm, jak s ní naloží. Zda zvolí cestu
vynucování poslušnosti a staví na hierarchickém postavení,
nebo naopak vytváří oporu a bezpečí. Otec může sehrát velkou
roli při zvládání vnější zátěže, zapojení se do okolního světa,
může být mocným průvodcem. Nebo být naopak vyžadujícím a
kritizujícím. V tomto ohledu myslím, že se role otce v čase
nemění, spíše je na nás, jakou cestu si zvolíme. Vnímám i
příběhy z minulosti, kdy otcové dokázali svou moc a sílu přeta- 

VOJTĚCH
HOLICKÝ

Školní zralost dětí

Jak poznáme, že dítě je
či není zralé na školu?
Může mu předčasný
nástup nějak uškodit? 

RODINA V KLIDU 2021
SNOEZELEN OLOMOUC
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Mgr. Vojtěch Holický       
+420 603 202 570
vojtech.holicky@gmail.com
Peřinova 15, 779 00 Olomouc
Horní náměstí 12, 785 01 Šternberk
www.ambulanceolomouc.cz

Rozvoj emoční zralosti
u dětí – jak pracovat s
hněvem 

Jak podpořit děti v tom,
aby zdravě a vhodně
dokázaly projevovat
hněv?

Nemějte strach ze
strachu

Jak pracovat se svým
strachem? A jak
podpořit v dětech
odvahu?

Jak podpořit emoční
zralost u dětí

Co je emoční zralost a
jak pomoci dětem se
zdravým přístupem k
emocím.

Děti potřebují otce –
role muže ve výchově

Jakou má mít muž roli v
rodině a ve výchově? Co
dělat, pokud v rodině
chybí?



přetavit ve vřelou podporu svých dětí a následovníků, či stejně
jako dnes odcházeli od rodin, nebo své děti vystavovali
nepříjemnému tlaku či odmítnutí. Myslím, že moc a sílu je vždy
nutné doplnit i soucitem  a vřelostí. Pokud taková kombinace
chybí, není důležité, zda je otec fyzicky přítomen a je třeba
hledat i v širším okolí postavu, která je schopna pocit bezpečí a
přijetí vytvořit.

Jak podpořit odvahu u dětí, pokud my sami bojujeme s
různými strachy a obavami?
Nejlepší bude přiznat, že i my se bojíme a začít se svými
strachy vědomě pracovat. Obavy patří k životu a mohou se
týkat jakékoli situace, která je pro nás neznámá, ve které jsme
nejistí. Pro děti takových situací může být víc než dost, celý
život mají před sebou a je plný nástrah. Důležité je začít u
vytvoření pevného vztahu a budovat vzájemnou důvěru, na
základě které se dítě naučí důvěřovat i sobě. Mezi nejčastější
strachy patří strach ze selhání, z neúspěchu a z dělání chyb. To
potom vede k vyhýbání a zpomalení dalšího učení. Často
pomáhá naučit se bezpečný způsob, jak selhat, jak přijmout
vlastní chybu jako součást procesu. Čím častěji bezpečně selžu,
tím více si mohu troufnout opět začít riskovat. Při každém
dalším pokusu však budu i nadále cítit napětí. Je dobré ho
nepotlačovat, počítat s tím, že některé situace nahánějí strach.
Vědomí, že situaci dokážu zvládnout, však napětí dokáže
proměnit v příjemné vzrušení. Dobré je taky naučit se čelit
situacím, které nás děsí přímo, abychom mohli zvládnout
konkrétní strach. Snaha potlačit ho a dělat, že není, situaci
většinou jen zhorší. Nejhorší je pak strach ze strachu. 

Jak rodič může poznat, že dítě není zralé na to, aby
nastoupilo do základní školy? A proč je dle Vaší zkušenosti
důležité, aby dítě nešlo do školy předčasně? Může mu to
způsobit nějakou větší újmu?
Vstup do školy je velkým mezníkem a každé dítě na ně reaguje
po svém. Zralé děti se většinou do školy těší a přijímají novou
roli školáka s nadšeným očekáváním. Přináší totiž větší
samostatnost, nabývání nových dovedností a zvyšuje tak
společenský status. V některých dětech však převládne
nepříjemný tlak a obavy z neznáma. Je důležité tyto obavy
vynést na světlo a podpořit dítě v jejich zvládnutí. Některé děti
zkrátka nejsou ještě připraveny vzít na sebe novou roli. Někdy
jim chybí více dovedností, které mohou natrénovat, jindy je
potřeba je více podpořit ve zvládnutí nejistoty. Jako školák
musí dítě dokázat regulovat své emoce, odložit aktuální
potřeby, přijmout vnější autoritu. To vše jsou dovednosti, které
se mohou děti naučit jako předškoláci, každé dítě však má
vlastní tempo zrání. Je tedy nutné pečlivě uvážit, zda již těchto
dovedností nabylo, nebo je třeba mu s tím ještě pomoci.  Dítě,
které nastoupí do školy jako nezralé většinou zažívá sérii
neúspěchů, obtížně zapadá do kolektivu, nezvládá pracovní
tempo a vznikají tak traumata, která se často podepisují na
školní úspěšnosti i v dalších letech.

Děkujeme za odpovědi i zapojení do projektu.
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Luděk má dlouholeté zkušenosti s fyzioterapií a
komplexní psychosomatickou diagnostikou a léčbou. Ve
své praxi kombinuje znalosti z fyzioterapie, osteopatie a
dalších technik, které vedou tělo i mysl do rovnováhy. 
V projektu Rodina v klidu je Luděk lektorem besed na
téma psychosomatiky a stresu. 

Věnujete se fyzioterapii, osteopatii a tématu Somatic
Experiencing. Co z toho ve Vaší práci převažuje? A mohl
byste stručně vysvětlit, s čím může pomoci osteopatie a
metoda Somatic Experiencing?
Nyní převažuje práce s traumatem technikou Somatic
Experiencing a kombinuji to s kraniosakrální terapií. Toto mě
nyní nejvíce baví a také mi to přijde nejvíce potřebné. Lidí, kteří
to potřebují, je mnoho, ale terapeutů, kteří takto pracují, zatím
mnoho není. Musel jsem tím pádem klienty, kteří potřebují
primárně fyzioterapii, přenechat jiným terapeutům. Obecně se
dá říci, že tato práce má za cíl obnovit ztracená spojení, která
vznikla traumatickou zkušeností. Jde o dokončení a vyjednání
procesů, které byly traumatem narušeny a nezpracovány.

Co je dle Vaší zkušenosti nejčastějším zdrojem stresu u
dnešních rodičů a dětí?  Měl byste pro ně nějaký tip pro
zklidnění nebo rychlé zlepšení nálady vycházející z Vaší
praxe?
Většina lidí je dnes ve stavu myši, která v kleci běží uvnitř
točícího se kolečka. Ona si to kolečko sama roztáčí a pak musí
stále běžet, aniž by jí došlo, že z toho může kdykoliv vystoupit.
My si to pomyslné kolečko bohužel stále roztáčíme a jsme k
tomu nabádáni i okolní společností. Jediná cesta, jak z toho
ven, je obnovit spojení sám se sebou, rozšiřovat vědomí a
vystupovat z tohoto koloběhu do svobodné přítomnosti. To
uvědomění a zastavení se v přítomnosti a orientace, kdo a kde
jsem a co potřebuji a najití možností, jak si to sám zabezpečit,
je důležitá dovednost, která se učí. A chce to pravidelné
praktikování. 

LUDĚK VÁGNER

Psychosomatický
pohled na stres a
trauma

Jak stres a trauma
působí na naše tělo?
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Mgr. Luděk Vágner       
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lv@lifebalanceclinic.cz
Helsinská 13, 779 00 Olomouc
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www.lifebalanceclinic.cz

Jak si život více
užívat? – Psychosoma-
tický pohled na běžný
život.

Jak si pomoci k vnitřnímu
nastavení „mohu žít“ v
dnešní době.



S jakými klienty se ve Vaší praxi nejčastěji setkáváte? A je
vůbec v dnešní době možné nebýt ve stresu?
Klienty mám různé, protože do obtížných a traumatických
situací se může dostat každý. Nebýt ve stresu dnes asi možné
není. Je více druhů stresu, některý škodlivý není. Například
koupel ve studené vodě, nebo sauna jsou také stresovou
událostí pro tělo, ale přínosnou. Burcují tělo k reakci a trénují
jej na změny a regulaci. Ale dlouhodobý a někdy podprahový
stres jsou tiší zabijáci.

Jedna z letošních besed se věnovala tématu „Můžu žít,
nebo jen musím přežít?“. Co tedy může dnešní člověk,
který má rodinu a spoustu závazků, udělat pro sebe, aby
pouze nepřežíval?
Jak jsem již říkal, nejdůležitější je stav vědomí. To vědomí, které
si je vědomo sebe sama a dokáže být natolik ve svém poli
přítomné, že si dokáže uvědomovat stav „mohu žít“. Stav
„musím přežít“ je archetypální pozůstatek a často není
adekvátní současné situaci. Svět se posunul, většině lidí v naší
společnosti primárně o život nejde, ale naše staré programy v
těle fungují na bázi, že jsme permanentně v ohrožení.
Například máme často pocit, že nestíháme, že nemáme čas.
Stalo se to docela normou. Ale náš pra pra předek, když měl
tento pocit, tak mu šlo reálně o život. Něco jej například honilo
a chtělo zabít a sníst. Jeho fyziologie byla v tuto chvíli v
nejvyšším modu pohotovosti. Tyto reakce nám zůstaly, ale už
vůbec nejsou adekvátní situaci. Toto se nyní potřebujeme
vědomě naučit korigovat a sladit s reálnou situací. 
Pro nás nejdůležitější hodnoty, které nám mohou pomoci být v
módu „mohu žít“, jsou bezpečí, dostatek času a možnost
orientace v prostoru a čase. Být s těmito kvalitami vědomě co
nejčastěji v kontaktu. Někdy krátké vědomé zastavení se může
dělat doslova zázraky. 

Děkujeme za odpovědi i zapojení do projektu.
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Katka pracovala jako sociální pracovnice, koordinátorka na
výzkumných grantech na univerzitě nebo jako krizová
interventka na lince důvěry. V současné době je nejvíce
terapeutkou ve Snoezelenu nebo ve své vlastní praxi.
V rámci projektu Rodina v klidu je poradkyní a pomáhá i s
organizací besed a přednášek.

Kdy se rozhodnout pro poradenství či terapii? A co může člověku
přinést?
Určitě tehdy, když cítíte, že už je toho na vás prostě moc, že se
problémy vrací, nezlepšují, stagnují, motáte se v kruhu a dosavadní
řešení nepomáhají. Lidé občas namítají, že na poradenství a do
terapie se chodí pouze s velkým problémem, nebo když nemám
kamarády nebo někoho, komu se svěřit. Terapii vnímám jako cestu k
řešení dlouhodobých problémů, ale i cestu osobního rozvoje,
zlepšení některých dovedností nebo naučení se novým. Terapeut
může poskytnout i rychlou krizovou intervenci v akutní krizi člověka.
Výhodou je, že terapeut je odborník, nestranný a objektivní, který
nám pomáhá krůček po krůčku naši situaci efektivně řešit. Není to
však o tom, že dostanete na klíč řešení, podle něj něco vykonáte a
problém bude vyřešen. Klient není pouze pasivním příjemcem rad a
doporučení a terapie tak může být docela „makačka“. Ale i malý
krůček dopředu může znamenat velkou změnu – méně stresu v
životě, větší poznání sama sebe, jiný pohled na situace, ve kterých se
nacházíme. Terapie vyžaduje také kus odvahy – odhalit se před úplně
neznámým člověkem. Občas se může stát, že vám terapeut prostě
nesedne. Je fajn pár sezení vytrvat a určitě se nenechat odradit od
terapie s jiným odborníkem. 

S jakými problémy se na vás klienti nejčastěji obracejí?
To je opravdu hodně rozmanité. Lidé přichází s problémy ve vztazích,
v komunikaci s okolím nebo sklony k přetěžování se jak v pracovním,
tak soukromém životě. Těší mě, že klienti z poslední zmíněné
„skupiny“ chodí relativně zavčas… Pak jsou také klienti, kteří potřebují
„jen“ utřídit myšlenky a získat náhled na věc během pár setkání.

Jakými tématy se zejména zabýváte?
Dlouhodobě mě zajímá téma psychosomatiky, syndrom vyhoření
nebo téma tzv. patchwork family. Musím přiznat, že mě k tomu
přivedly moje osobní zkušenosti a až pak jsem se tématům začala
více věnovat i po odborné stránce. Myslím, že díky této kombinaci
„odborné znalosti + osobní zkušenost“ mohu klientům více předat.
Zpětné vazby od nich jsou toho důkazem.

Děkujeme za odpovědi i zapojení do projektu.

KATEŘINA
HAMPLOVÁ

RODINA V KLIDU 2021
SNOEZELEN OLOMOUC

R
O

D
IN

A
 V

 K
LI

D
U

 2
0

21

Mgr. Kateřina Hamplová
775 115 446
katkah@snoezelenolomouc.cz
Snoezelen Olomouc
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www.snoezelenolomouc.cz

Poradkyně se zájmem o
psychosomatiku,
syndrom vyhoření  a
„patchwork family“

Jak a v čem může
pomoci poradenství a
terapie?



Kateřina je trojnásobnou matkou a rodičovství jí přineslo mnoho
cenných zkušeností. Řadu let působí v neziskovém sektoru
(především v oblasti sociálních služeb a jejich řízení), nyní je na
rodičovské. Je vystudovanou sociální pracovnicí a absolvovala
řadu kurzů k práci s klienty, roční manažerský výcvik v Remediu,
ve vztahu k dětem Respektovat a být respektován (manželé
Kopřivovi) a Cosp (Kruh bezpečného rodičovství).
V projektu Rodina v klidu moderuje svépomocnou skupinu
Křižomatky, kde sdílí své zkušenosti a otevírá témata, která jsou
pro matky podstatná (obzvláště pokud je role mámy čerstvá). 

V rámci projektu Rodina v klidu vedete svépomocnou skupinu s
názvem Křižomatky. Jak tato skupina vznikla a proč má takový
název? 
Křižomatky jsou něco, co jsem si přála během svých těhotenství a
mateřských navštěvovat a nic takového neexistovalo. Jde o náročná
období, plná změn, proměn, obav i očekávání zároveň. Myslím, že
předporodní kurzy zdaleka nepokrývají potřeby těhotných a období
po porodu ani nebudu komentovat. Prostě odpověď v tom duchu, že
„to každá musí nějak přežít“ mi nepřijde dostatečná. Matky musí
vyhodnocovat spousty situací a volit správná řešení, proto
Křižomatky – jsme neustále na křižovatce a hledáme směr, kterým se
vydáme. Ve výchově, v péči, v komunikaci, v řešení konfliktů… Je to
náročné, obzvláště pokud nenavazujeme na to, co jsme zažili v dětství
ve svých rodinách a hledáme jinou cestu. 

Co z Vaší zkušenosti může matce přinést to, že se bude v rámci
Křižomatek, či třeba jinde neformálně setkávat s jinými ženami?
Úlevu. (Tedy alespoň doufám.) Že to, co zažívám je normální, že se s
tím potýkal i někdo jiný, že není jedna varianta, jak si se situací
poradit. Že ne všechno musíme takzvaně vydržet. Většinou máme
velkou starost, jestli se o dítě staráme dobře, jestli „čteme“ podněty
od dítěte správně. (To ani nemluvím o tom, když je sourozenců více.)
Čelíme obavám, jestli jsme něco nezanedbaly. Je snadné zapomenout
na své potřeby, nebo je odsouvat až na někdy. Přitom i matky by
měly mít svůj volný čas, své koníčky, mohou uvažovat o návratu do
práce, dalším vzdělávání. Nejen uvažovat, určitě se mohou realizovat.
A nemusí čekat na konec mateřské. Občas se mne někdo ptá, jestli je
skupina určená pro matky v krizi? Já bych řekla, že jde spíše o
prevenci krizí a vyhoření. 

Může přinést skupina, kterou vedete, ženám něco víc než běžné
popovídání si s kamarádkou?
Podporu, sdílení zkušeností, jiný pohled, inspiraci. Respekt k jejich
názorům a potřebám. Vlastně je to docela podobné rozhovoru s dob-

KATEŘINA
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Bc. Kateřina Dobrozemská
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Člověk v tísni, o.p.s.
Litovelská 14, 779 00 Olomouc
(nyní rodičovská dovolená)

Setkávání matek
"Křižomatky" 

Místo, kde můžete 
 čerpat energii a
podporu pro nelehkou a
důležitou roli mámy.



rou kamarádkou, akorát ne vždy zvládnou naše přátelství přechod do
mateřství. Najednou řešíme jiná témata, máme jiný režim, svět
bezdětných kamarádek je nám nyní vzdálený. Kamarádky se staršími
dětmi jsou trochu jinde, řeší školky a školy, sladění práce s rodinou.
Myslím, že Křižomatky mohou nová přátelství přinést, ale není to
hlavní cíl. Jako hlavní cíl vnímám podporu ženy v tom, že může jít po
„své“ cestě a zároveň být dobrou mámou. 

Mohla byste shrnout, jaká témata a potřeby mají ženy – matky,
které přicházejí do vaší skupiny? Aby si ženy, které zvažují účast,
mohly lépe představit, co je čeká.
Dlouhodobě mne fascinuje, že se připravujeme roky na práci, během
studia chodíme na praxe, postupujeme od jednodušších oblastí ke
složitějším, v práci máme zkušební dobu, často i mentora, supervizi.
A pak otěhotníme – a nic – potutelné úsměvy, strašení z porodu,
nebo hlášky, že už se nikdy nevyspím a nic si pro sebe nekoupím…
Přitom nabíráme novou roli, opravdu silnou, s velkým významem.
Tak proto vlastně vznikly Křižomatky. Aby ženy nemusely každou
odpověď hledat samy, proto zdůrazňuji sdílení. 
Těch témat je opravdu mnoho, mohou být z oblasti psychiky (jak
zvládám strachy a úzkosti, napadají mne různé věci, které se mohou
stát). Jak zvládat jiný režim a péči o dítě (časté buzení při kojení,
únava). No, kojení je téma samo o sobě. Jak se vypořádat s
nevyžádanými radami z rodiny (ohledně dudlíku, kojení, spaní atd.),
aneb mám právo se zařídit podle svého názoru? Rozdílné přístupy k
výchově mezi partnery, nebo ze strany prarodičů (respektující přístup
k dětem, hranice, pochvaly a tresty, sladkosti a strava vůbec). Nošení,
kočárky, sportování a další aktivity s dětmi. Jak si vybrat pediatra, jak
zvládat dětské nemoci. Jak si naplánovat prázdniny nebo dovolenou s
ohledem na dítě. Minimalismus v rodičovství, nebo cestování po
celém světě? 
Asi ani nechci dělat nějaký výčet, každá z nás může otevírat nová
témata dle své potřeby. Spíše mi přijde důležité nepolarizovat,
nevytvářet černobílý pohled na to, co je správné. Ony žádné
univerzální návody neexistují, ani děti, ani mámy nejsou stejné. Co
jednomu funguje, druhého stresuje. Hlavním mottem setkávání je
„spokojená máma, spokojené dítě“. 

Nyní se většina matek potýká s různou mírou sociální izolace.
Proč si myslíte, že to tak je? A co může matka v dnešní době
udělat pro to, aby tato izolace byla menší a únosnější?
Sociální izolace je s mateřskou v naší zemi dost propojená,
málokdy žijeme v komunitě, kde jsme vyrostli, hodně sil
investujeme do zaměstnání a do vztahů v práci (koneckonců
pracujeme před mateřskou zpravidla na plný úvazek). Pokud je
těhotenství rizikové, zůstaneme ze dne na den doma se svými
myšlenkami. Ale i pokud je vše v pořádku, přijde po narození
dítěte opravdová „pecka“. Najednou jsme na všechno samy,
učíme se za pochodu, emoce ve víru, partner přijde večer
unavený z práce... A i když se to po šestinedělí trochu ustálí, je
to běh na dlouhou trať. Potřebujeme další ženy, abychom se
ukotvily, nadechly, získaly trochu nadhled. (S Covidem a
různými opatřeními se to ještě zhoršilo.)

Děkujeme za odpovědi i zapojení do projektu.

KATEŘINA DOBROZEMSKÁRODINA V KLIDU 2021
SNOEZELEN OLOMOUC

R
O

D
IN

A
 V

 K
LI

D
U

 2
0

21



Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a
dlouhodobě se věnuje práci s dětmi. Pracovala jako
vedoucí centra pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí v Lipníku nad Bečvou s využitím Montessori
pedagogiky (Základní mezinárodní kurz Montessori
pedagogiky). Po absolvování sebezkušenostního výcviku v
arteterapii a artefiletice vedla artefiletický program pro
děti z azylového domu pro matky s dětmi v Hradci Králové.
V současné době je frekventantkou dlouhodobého
akreditovaného psychoterapeutického výcvikového
programu PCA (PCA – Institut, Praha) a má absolvovaný
výcvik v nedirektivní terapii hrou. 
V rámci projektu Rodina v klidu působí jako lektorka
preventivního programu pro rodiny s dětmi s výchovnými
problémy. Jitka je také maminkou malé dcerky, se kterou
je momentálně na mateřské dovolené. 

V rámci projektu Rodina v klidu nabízíte preventivní
program, ve kterém se věnujete jednotlivým rodinám. V
čem se tento program liší od klasického poradenství?  Pro
jaké děti je program vhodný a jak probíhá?
Jedná se o preventivní program, který je více zaměřen na práci
s dítětem. Práce s dítětem probíhá metodou terapie hrou,
která je doplněna o komunikaci s rodiči dítěte. Prostřednictvím
hry dítě přirozeně vyjadřuje své fantazie, touhy, ale i zklamání,
vztek, strach a další emoce.  V rámci programu vytvářím dítěti
bezpečný prostor tvořený přijetím a empatií.  V těchto
podmínkách pak může dítě ve hře znovu prožít a zpracovat
nepříjemné pocity frustrace, agrese, napětí, nepochopení,
zklamání apod. Dochází tak k emočnímu uvolnění a
adaptivnímu zpracování problematických zážitků. Díky tomu se
dítě například dokáže lépe soustředit, lépe se učí či zachází
konstruktivněji se svými emocemi. Začíná tak lépe fungovat v
rámci vztahů s ostatními, tedy i v rodině.
Program je vhodný pro rodiny s dětmi přibližně od 3 do 10 let,
které mají problémy v sociálních vztazích, jsou úzkostné, mají
neurotické projevy, psychosomatické problémy, problémy v
chování nebo procházejí náročným obdobím – rozvod rodičů,
přechod do nové školy a podobně.
Program probíhá tak, že dítě spolu s rodičem dochází
pravidelně jednou týdně. S rodiči se snažíme společně hledat 
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Mgr. Jitka Mikošková
+420 723 511 625
Snoezelen Olomouc
Mariánská 7, 779 00 Olomouc
jitka@snoezelenolomouc.cz
www.snoezelenolomouc.cz

Preventivní program
pro rodiny s dětmi s
výchovnými problémy

Program, který může
rodičům pomoci lépe
porozumět dětem  a
podpořit děti při
překonávání změn či
těžkých situací.



cestu, jak porozumět potřebám dítěte a tomu, jak tyto potřeby
naplňovat. Zároveň se snažím vnímat potřeby rodičů.

Co je hlavním přínosem tohoto programu?
Žádné emoční projevy dítěte se neobjevují bez příčiny. Za
hlavní přínos tohoto programu považuji, že poskytuje velmi
vzácný prostor věnovaný převážně dítěti. V tomto prostoru si
dítě může vlastním tempem a způsobem hledat cesty, jak
pracovat s tím, co ho tíží. Jestliže je program úspěšný, dochází
k pozitivním změnám na úrovni chování, které nejsou
motivované vnějším tlakem, ale jsou způsobeny změnou
prožívání dítěte, které nyní více přijímá samo sebe.

Program je v rámci projektu koncipován na pět setkání. Je
možné s vámi spolupracovat i později?
Určitě ano. V rámci prvních pěti setkání společně zjistíme, zda
tato forma spolupráce vyhovuje dítěti i rodině. Na posledním
setkání také vyhodnotíme přínos programu a další možný
postup. Ten může spočívat i v doporučení návazných terapií
pro dítě, které také nabízíme. Počet následujících setkání je
závislý na problému, se kterým dítě přichází, a na věku dítěte.
Zpravidla platí, že čím mladší dítě je a samozřejmě čím méně
závažné jeho problémy jsou, tím nižší počet setkání potřebuje. 

Děkujeme za odpovědi i zapojení do projektu.

JITKA MIKOŠKOVÁRODINA V KLIDU 2021
SNOEZELEN OLOMOUC
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Natálie vystudovala bakalářské studium psychologie na
Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní dokončuje magisterské
studium. V rámci Snoezelenu Olomouc působí již čtvrtým rokem
jako lektorka a v současnosti i jako koordinátorka vzdělávání.
Má letité zkušenosti s prací s dětmi, na které se nyní zaměřuje i
v projektu Rodina v klidu jako lektorka preventivního programu
pro rodiny s dětmi s výchovnými potížemi s názvem Být v
pohodě je COOL.

Proč se program jmenuje Být v pohodě je COOL?
Jsem zastánce toho, že každá bytost, ať už malá nebo velká, si
zaslouží pochopení a možnost, která ji umožní růst a pracovat
se sebou. Možnost rozvíjet se a být. Proto Být v pohodě je
COOL. Otevíráme nepochopeným dětem dveře do světa
pochopení. Děti se v programu postupně učí zacházet s
emocemi, které jsou pro ně silné a občas i těžce
vyhodnotitelné, přičemž následně dochází k tomu, že díky
nepochopení bývají jakýmkoliv způsobem ostrakizovány
ostatními dětmi. V rámci preventivního programu se děti
snažíme bezpodmínečně přijmout a vést je k tomu, aby ony
poznaly o kousek lépe sebe a odnesly si jednoduché techniky,
které jim mohou pomoct zvládnout těžké emoce na schůdnější
a méně intenzivní. Dát jim mantinel a pomocnou ruku v nich
samotných. A to vše ve spolupráci s rodinou, se kterou v jejím
rámci jsme také v pravidelném kontaktu.

Jak jste se k programu Být v pohodě je COOL dostala?
Je to program, který zavedla psycholožka Mgr. Katka Paclíková, jež je
vskutku skvělou bytostí s podobnou vizí jako je ta, kterou jsem již v
předchozí otázce uváděla. Odvedly jsme společně několik běhů
tohoto programu a pokaždé jsme v něm viděly smysl, byť v malých
krůčcích dětí. 

Existuje nějaký citát, který si ráda připomínáte?
Nevím, jestli je nějaký konkrétní citát, ale mám takovou svou osobní
cestu… a to, že je v chaosu řád a v hluku klid… a je to v pořádku. 

Jaký typ služeb nabízíte a kde Vás mohou klienti navštívit?
Ve Snoezelenu Olomouc působím jako lektorka Snoezelen programů
a působím také jako lektorka zmiňovaného programu pro neklidné
(většinou ADHD) děti.

Děkujeme za odpovědi i zapojení do projektu.

NATÁLIE
WOLLEROVÁ
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Bc. Natálie Wollerová
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www.snoezelenolomouc.cz

Preventivní program
pro rodiny s dětmi s
výchovnými problémy
Být v pohodě je COOL

Praktický program
zaměřený na rozvoj
sociální a emoční
zralosti dětí s
hyperaktivitou



Ivana vystudovala sociální práci na Univerzitě Palackého v
Olomouci a řízení neziskových organizací na Univerzitě Karlově.
Roky pracovala v neziskovce poskytující sociální služby a poté
několik let ve výzkumu zaměřeném na sociální determinanty
zdraví jako manažerka projektů i výzkumnice. Od podzimu 2020
působí v centru Snoezelen Olomouc. Věnovala se zejména řízení
projektů, ale také ji zajímá psychologie a výchova dětí.
Absolvovala kurz Respektovat a být respektován (manželé
Kopřivovi) a COSP (Kruh bezpečného rodičovství). V rámci
tříletého výcviku v psychosomatice, který nyní dokončuje, ji
zaujalo zejména téma attachementu. Také je matkou dvou
úžasných dětí, od kterých se neustále učí.
V projektu Rodina v klidu je jeho manažerkou a moderátorkou
skupin Kruh bezpečného rodičovství (COSP), zaměřené na
podporu bezpečné vztahové vazby mezi rodiči a dětmi.

Zajímáte se o téma bezpečné vztahové vazby mezi rodičem a
dítětem. Proč si myslíte, že je toto téma tak důležité?
Bylo výzkumně ověřeno, že lidé s nejistým typem vazby s rodiči v
dětství, v dospělosti trpí o mnoho častěji různými civilizačními i
chronickými nemocemi. Vlastně je to takový základní kámen našeho
zdraví a je třeba mu proto věnovat náležitou pozornost. Zejména u
našich dětí, ale jsou i možnosti, jak podpořit bezpečnou vazbu ve
vztazích i pro dospělé.

A co je možné udělat pro to, aby vztah mezi rodičem a dítětem
směřoval jistěji k bezpečné vztahové vazbě?
Trochu se to liší dle věku dítěte, ale hlavním zdrojem je vztah s
dospělým, v našich podmínkách zejména s matkou. Ta by měla být
přijímající, adekvátně věku pro dítě dostupná a citlivě reagovat na
jeho potřeby. Vedle toho by měla také umět převzít vedení a vhodně
nastavovat hranice. Pak se dítě cítí v bezpečí. Snadno se to řekne, ale
ve skutečnosti to není jednoduchá práce. Protože si každá matka
nese z dětství nějaké neuvědomělé dědictví, často tomu nepomáhají
ani podmínky, které má (osamělost, nedostatek podpory i financí...).
Že je něco v nepořádku, se často projeví až ve výchovných potížích s
dítětem. 
Naštěstí v současné době již mají matky, které chtějí mít trochu jiný
přístup ke svým dětem než jejich rodiče, řadu možností, jak tento
bezpečný vztah podpořit. Já osobně jsem prošla řadou kurzů pro
rodiče. Nejvíce mi ale dala kniha a kurz Kruh bezpečného rodičovství.

IVANA
SVOBODOVÁ
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Mgr. Ivana Svobodová
775 230 972
Snoezelen Olomouc
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www.snoezelenolomouc.cz

Setkávání  Kruh bez-
pečného rodičovství
(COSP) 

Skupinový program
určený pro setkávání
rodičů, který pomáhá
snížit stres a podporuje
bezpečnou vztahovou
vazbu.



Kruh bezpečného rodičovství je i názvem skupin, které jste v
letošním roce začala moderovat. V čem se liší od jiných kurzů
pro rodiče?
Hlavním rozdílem je to, že přímo vychází z teorie vztahové
vazby (attachment), která je prokázaná i respektovaná v oblasti
psychologie již více než 50 let. Pan Bowlby, který ji vytvořil, sám
žil v bohatší rodině, která mu ale neposkytla bezpečný vztah s
jedním pečujícím dospělým. Na jeho zjištění a na výzkum jeho
kolegů psychologů navázali tři zkušení terapeuti v USA, kteří
vytvořili program s tímto názvem. Ten se nyní využívá všude na
světě v práci s rodinami. V ČR jsme první vlaštovkou my ve
Snoezelenu. 
Tento skupinový kurz jednoduchým a účinným způsobem učí
rodiče porozumět potřebám dítěte a také jak naplňovat
rodičovskou roli. Ačkoliv přímo vychází z teorie, jeho podání je
ryze praktické a je vhodný pro všechny pečující osoby včetně
rodičů. Oproti jiným kurzům nabízí videa z řady běžných
rodičovských situací se skutečnými rodiči i jejich přímé
výpovědi. Jeho účinnost byla ověřena řadou výzkumů po celém
světě. I rodiče, kteří si jím prošli v rámci našeho projektu,
uvádějí, že se cítí být ve své roli kompetentnější a méně ve
stresu. 

U první otázky jste zmínila podporu bezpečné vztahové vazby i
pro dospělé. Co jste tím myslela?
I dospělí potřebují čerpat z bezpečných blízkých vztahů pro svou
vnitřní pohodu. Primárně se jedná o vztahy s našimi nejbližšími, tedy
s partnerem či přáteli. Každý jsme ale silně ovlivněni tím, co jsme
zažívali jako děti a můžeme mít v sobě vnitřní překážky k tomu, se
„bezpečně vztahovat“ k sobě i ostatním. Pokud nám naši rodiče či
nikdo jiný z blízkých v dětství nemohli dát vztah plný nepodmíněné
lásky, tak často ani nevíme, jak na to. Proto může být pro někoho
velmi obtížné mít k sobě i s ostatními lidmi uspokojivé vztahy a ani
neví proč. Můžeme se to ale naučit třeba v terapii, která je na
bezpodmínečně přijímajícím vztahu založena, nebo také v rámci
setkávání s dalšími lidmi s podobnými zájmy či cíli, kde vládne
atmosféra přijetí a otevřenosti (u nás Křižomatky, besedy či COSP).
Některým lidem také velmi pomáhá vztah s domácím mazlíčkem,
třeba s pejskem (což je i výzkumně podloženo). A pokud se nám daří
mít hezký vztah s našimi dětmi, může to pomoci i nám. 

Děkujeme za odpovědi i zapojení do projektu.

IVANA SVOBODOVÁRODINA V KLIDU 2021
SNOEZELEN OLOMOUC
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DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI V
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RODINA V KLIDU 2021
SNOEZELEN OLOMOUC

V letošním roce jsme mohli plynule navázat jen díky
velké pomoci a podpoře předchozího týmu Snoezelen
Olomouc.  Jmenovitě patří naše díky:

Mgr. Janě Málkové – bez níž by projekt v roce 2021
nepokračoval a která pomáhala svými zkušenostmi s
celkovým řízením a realizací projektu i v letošním roce.

Mgr. Anetě Klemencové (rozené Petráskové) – za
ochotu sdílet své zkušenosti s koordinací projektu a
realizací jednotlivých aktivit v předchozích několika
letech.

Bc. Světlaně Círové – za ochotu a praktickou pomoc v
prvních měsících realizace projektu. 

Za činností projektu v roce 2021 stály také další osoby,
jež nám velmi pomohly v dynamickém a nejistém roce a
kterým chceme také poděkovat:

Bc. Janě Kvapilové – za spolehlivou koordinaci a
organizaci besed v době covidové, která nebyla
jednoduchá.

Mgr. Janě Trtílkové – za dočasné vedení preventivního
programu pro rodiny s dětmi s výchovnými problémy a
poradenství pro rodiče.

Mgr. Kristýně Černíkové – za vedení poradenství pro
rodiče, besedy a podporu při realizaci prvního Kruhu
bezpečného rodičovství.

Děkujeme také koordinátorkám besed a poradenství Bc.
Janě Navrátilové, Bc. Kataríně Bielikové a Mgr. Katce
Hamplové, které pomáhaly s  realizací projektu.

Největší dík patří také všem rodičům a dětem, kteří se
účastnili aktivit projektu v tomto roce a zachovali nám
svou přízeň i v takto těžké době. Bez nich by projekt
neměl smysl.

Tým projektu Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc
2021
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Multismyslové relaxační centrum
Mariánská 7, 779 00 Olomouc
www.snoezelenolomouc.cz
+420 734 549 248
e-mail: info@snoezelenolomouc.cz

Aktivity projektu Rodina v klidu Snoezelen Olomouc 2021 jsou podpořeny z dotačních
programů Rodina MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. 


