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      Tisková zpráva 30. března 2016 

Centrum psychologické pomoci je Pracoviště přátelské dětem 

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje – Centrum psychologické pomoci zareagovalo na 

rostoucí počet dětských klientů a přizpůsobilo jejich specifickým potřebám všechna svá pracoviště. 

Dětskými klienty jsou nejčastěji děti vyrůstající v náhradních rodinách, děti v rodinách, které se 

nacházejí v situaci rozvodu, děti s výchovnými problémy, děti traumatizované. 

Ředitel Centra psychologické pomoci Zdeněk Moldrzyk uvádí: „Děti nejrůznějšího věku představují 

významnou část našich klientů a vznikla tak potřeba zajistit jim příjemné a bezpečné prostředí, kde se 

mohou setkávat s našimi psychology a sociálními pracovníky a věnovat se tomu, co je trápí. Naším 

cílem bylo vytvořit takové podmínky, aby se děti u nás mohly cítit „Jako na návštěvě u svých 

blízkých“, abychom mohli po právu říci, že jsme pracoviště přátelské dětem.“ 

Všechna pracoviště organizace připravila pro děti prostory heren vybavené hračkami, kreslícími 

potřebami s ohledem na jednotlivé věkové kategorie dětí. Jsou zajištěny také pomůcky pro práci 

s dětmi. Takto zařízené místnosti přispívají ke zmírnění stresu z návštěvy psychologa, absolvování 

psychodiagnostického vyšetření a terapeutického sezení. Pomáhají také zmírnit emočně náročnou 

situaci, kdy se dítě v náhradní rodinné péči potkává v rámci asistovaného kontaktu se členy své 

původní rodiny. Pro nejmenší jsou připravené také přebalovací pulty, k bezpečné přepravě dětí 

přispívá možnost zapůjčení autosedačky.  

Pracovníci organizace při svých činnostech podporují děti k vyjadřování jejich myšlenek, pocitů, přání, 

nebo potřeb a vždy aktivně zjišťují názor dítěte prostřednictvím rozličných technik. Pravidelně se 

vzdělávají v oblastech zaměřených na práci s dětským klientem a komunikaci vždy vhodně 

přizpůsobují potřebám dítěte.   

Organizace poskytuje prostřednictvím svých 6 pracovišť na území našeho kraje bezplatné odborné 

sociální poradenství a již 14 let doprovází náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi. V roce 

2015 se psychologové a sociální pracovníci věnovali 2940 klientům v rámci 1564 případů, aktuálně 

doprovází organizace více než 380 náhradních rodin při výkonu pěstounské péče. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Mikesková, mikeskova@cepp.cz, tel.: 778 436 318 

Ředitel: PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, moldrzyk@cepp.cz, tel.: 774 007 777   
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