Projekt

Podpora stabilizace ohrožených rodin I.
Registrační číslo projektu:
Operační program:
Termín realizace projektu:
Celkové výdaje projektu:
Přidělená dotace:
Podíl dotace:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007787
Zaměstnanost
březen 2018 – únor 2021
19 748 018,40 Kč
15 725 237,51 Kč
79,6 %

Projekt reaguje na problémy, které lze rozdělit do čtyř oblastí. Jedná se o nedostatečnou
intenzitu přímé práce s dysfunkčními a neúplnými rodinami. Dále je problém v nedostatečné
práci s rodinami, jejichž děti jsou umístěny v zařízení náhradní péče. Objevují se i problémy
spočívající v nedostatečné přímé práci s rodiči. Ta by se měla zaměřovat především na
"zkompetentňování" a nácvik praktických dovedností a schopností potřebných pro péči o
dítě, tak abych nedocházelo k zanedbávání péče, které může ústit až v odebrání dítěte z péče
rodičů. Posledním identifikovaným problémem je narušení vztahů v rodině, k čemuž dochází
vlivem mnoha faktorů (zdravotní problémy, výchovné problémy, konflikty, ztráta bydlení,
odebrání dítěte z péče rodičů atd.). V současné době není vztahové poradenství, především
prostřednictvím Manželských a rodinných poraden, využíváno cílovou skupinou, neboť
klientela má specifické potřeby, které v současné chvíli nejsou pokryty, např. potřeba
okamžitého řešení situace, specifický přístup, specifické komunikační vzorce.
Cíle projektu jsou následující:
•
•
•
•
•

U minimálně 150 rodin dojde ke zlepšení rodinné situace prostřednictvím intervence
Rodinných asistentů.
U minimálně 40 rodin dojde ke zlepšení rodinné situace rodin s dětmi žijících v
brněnských sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím Sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi.
U minimálně 22 rodin dojde k posílení a stabilizaci vztahů v rodinách a partnerském
životě prostřednictvím odborných specializovaných intervencí v Manželské a rodinné
poradně.
U minimálně 10 rodin dojde ke zvládnutí konfliktní situace a uzavření dohody v
Mediačním centru.
U minimálně 15 rodin proběhne asistované setkání rodiče s dětmi nebo asistované
předávání dětí a zároveň bude směřován vývoj situace k pozitivním změnám, tj. k
tomu, aby k setkávání dětí s nepečujícím rodičem docházelo v přirozeném prostředí
(pokud je to možné).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci
Operačního programu Zaměstnanost.

