
 Dětská doprovázející skupina v Přerově
 

„Přála bych si, aby mamka a taťka byli zase spolu a já byla šťastná.“ 

„Chtěla bych mít stejná práva, jako rodiče a říct jim, co cítím a co si přeji.“ 

Slovo rozchod, rozvod je v dnešní době velmi časté téma, kterým se zabývají jak nejrůznější 

sdělovací prostředky, tak i běžní lidé a zejména děti, na které rodiče velmi často, ať už to z 

nejrůznějších důvodů, zapomínají např. dlouhodobě vleklý spor mezi rodiči, naschvály, výčitky a 

nevyrovnání se s ukončením partnerského vztahu, aj. Rozpad rodiny znamená pro dítě značnou 

míru nejistoty a ztrátu bezpečí, kterou doposud zajišťovala jeho rodina tj., táta a máma, kteří 

vytvářeli pevný základ pro zdravý emocionální vývoj. Změna, myšleno rozvod/rozchod rodičů, 

kterou rodinu potká, má zásadní dopad na děti, i když se stále velmi často setkávám s tvrzením 

rodičů, že jejich děti nejsou rozvodem poznamenány, netýká se jich to, a když děti o rozpadu rodiny 

nemluví, tak je přeci vše v pořádku. Toto smýšlení je někdy velmi těžké u rodičů změnit a vysvětlit 

jim, že právě jejich dětí/dítěte se to týká a potřebují si na tak zásadní změnu zvyknout s podporou 

obou rodičů. Děti potřebují slyšet od svých rodičů, že je nebudou stavět do pozice, kdy si budou 

muset vybrat, s kým chtějí být. Děti chtějí trávit čas s oběma rodiči, i přesto že už rodiče nebudou 

žít spolu, jako partneři. Je tedy na rodičích, jakým způsobem dítě na tuto změnu připraví a hlavně, 

jak se k sobě rodiče budou chovat před svým dítětem. Rodiče někdy vynaloží příliš mnoho síly v 

boji o děti a zapomínají na to, že jejich děti především potřebují mít oba rodiče, aby mohly do 

budoucna kvalitně žít a navazovat vztahy. Jde tedy o to zůstat dětem dobrým rodičem a pokusit se 

oddělit rovinu partnerskou, která rozvodem/rozchodem skončila od roviny rodičovské, která zůstává 

po zbytek života.  

Děti ve škole i školce vědí, co pojem rozchod a rozvod znamená. Ačkoliv pro děti situace rozvodu 

není neznámým tématem, o prožívání a zvládání těchto situací často nemluví nejenom mezi sebou, 



ale většinou nemají šanci o těchto tématech hovořit ani s dospělými. Když děti o rozvodu svých 

rodičů hovoří, tak spíše povrchově, technicky než do hloubky o emocích. Jejich sdělení je například 

o tom, s kým bydlí, kde bydlí druhý rodič a kdy za ním pojedou. Nemluví už o tom, jak situaci 

prožívají, co je trápí a co by si přály. Rozpor mezi tím, co děti o rozvodu rodičů říkají ve svém okolí 

a co opravdu prožívají je znatelný. Důvodem toho, proč děti o svém vnitřním boji nebo také sporu 

nemluví, může být obava z reakce rodičů, možné ztráty jejich lásky, ale také to, že nemusí všichni 

vědět, jak svoje emoce vyjádřit.  

Dětský průvodce rozvodem představuje pomoc výhradně pro děti rozvádějících/rozcházejících se 

nebo již rozvedených/rozejitých rodičů. V roce 2012 vznikl v Olomouci ojedinělý a unikátní 

program pro děti v období rozpadu rodiny, který se rozšířil do Prahy a Nového Jičína. V roce 2017  

a 2018 jsme se rozšiřovali dále např. Přerov, Tachov, Náchod, Karviná, Veselí nad Moravou, 

Košice a budeme pokračovat dál. 

Tento program už pomohl mnoha dětem naučit se vyjadřovat své emoce a zorientovat se v tom, 

co se v jejich životě odehrává. Cílem tohoto programu pro děti je vytvoření bezpečného a 

neutrální prostředí, kde se děti mohou pravidelně setkávat, vyjadřovat své myšlenky, přání, 

pocity a zkušenosti hravou a nenásilnou formou. Kromě prožitkového prvku, děti v kroužku 

uzavírají nová přátelství a jsou obohaceny o zjištění, že i někdo jiný může prožívat něco 

podobného, jako ony samotné. Kroužek vedou dva průvodci, kteří se s dětmi potkávají jedenkrát 

týdně v délce 90-120min, v celkovém počtu 12 setkání. Skupinku tvoří minimálně 6 a maximálně 

12 dětí ve věku 6 – 12let. Věkové období mladšího školního věku bylo vybráno pro jeho hravost, 

tvořivost a přátelskost, ale také pro možnou rizikovost s ohledem na změny spojené se vstupem do 

školy, ale i počínajícím obdobím prepuberty, které je náročné ve smyslu utváření se a prosazování 

svojí identity a názoru. Věkové rozpětí vnáší do skupinky dětí různorodost názorů, pohledů a 

zkušeností. Děti nejsou do ničeho tlačeny, mohou se do připravených aktivit zapojit, anebo být jen 

posluchači. Důležité je, aby se dítě v kroužku cítilo dobře, dostalo se mu podpory a pocitu bezpečí. 

Důležitou podmínkou pro vstup dítěte do kroužku je souhlas obou rodičů bez ohledu na to, 

komu je dítě svěřeno do péče. Důvodem je minimalizace konfliktní situace mezi rodiči a 

nastavení aktivní spolupráce a komunikace s oběma rodiči a lektory programu. 



Pro rok 2019 Statutární město Přerov poskytlo finanční dotaci na činnost tohoto programu 

pro děti. V nejbližší době se bude dětská skupina otevírat 11. 03. 2019 a bude trvat do 

03.06.2019…. 

Více informací najdete na webových stránkách wwww.destkypruvodcerozvodem.cz, FB nebo na 

letáčku, který naleznete na webu města Přerova.  

Budeme se na Vás těšit.. 

Bc. Tereza Vránová - předsedkyně organizace Dětský průvodce rozvodem, z.s., a 

průvodkyně dětských skupin.   


