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1. Rodiny s dětmi ve věku

Naše motto: “ Děti patří do rodiny“

0 – 18 let z Ostravy a ze

sociálně vyloučených lokalit
a

ubytoven,

které

jsou

vedeny v agendě OSPOD.

2.

Rodiny, kterým je

z doporučení

OSPOD

nebo

nařízen

soudem

asistovaný kontakt.

Kdy nás zastihnete:
Pondělí - Pátek
8:00 - 12:00 poradenství

Vytvořeno dne: 18. 3. 2019

Projekt je podpořen z finančních zdrojů Evropské
unie Evropského sociálního fondu Operační
program Zaměstnanost.
“Adresná podpora rodinám ve spolupráci
s OSPOD.“
Od 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020

Aktivita: č. 1. Navázání kontaktu a

Aktivita: č. 3. Poradenství,

 Aktivita: č. 5. Posilování

konzultace

uzavření spolupráce s rodinou

kompetencí rodičů při vzdělávání dětí

Pokud pracovník OSPOD vyhodnotí rodinu

Rodinám poskytujeme poradenství v oblasti

V průběhu realizace projektu plánujeme

jako

o

ochrany práv dětí tak, aby rodiny dokázaly

doučovat cca. 10 – 12 dětí ve věku 6 – 12

spolupráci. Pracovník poté dojedná spolu

samy hájit práva svých dětí a jejich

let, a to na základě individuálního plánu.

s rodinou a OSPOD (orgán sociálně právní

oprávněné zájmy, důraz je kladen na

Aktivita bude probíhat formou přímé

ochrany dětí) podmínky spolupráce, dojde

individuální přístup.

asistence rodiče při doučování.

ohroženou,

může

nás

oslovit

k sestavení individuálního plánu, na jehož
základě pracujeme.

pro rodiče

Aktivita: č. 2. Psychosociální

Prostřednictvím

Docházíme přímo do rodin, kde rodiče

podporujeme

v posilování

kompetencí

tak,

uspokojovat

potřeby

doprovody

na

aby

jejich

byli

svých

OSPOD,

konferencích,

schopni
dětí.(např.

účast

na

výchovných

komisích, pomoc při řešení šikany dítěte ve
škole a jiné).

společných

besed

rodičům předáme informace k získání

aktivity

případových

Aktivita: č. 4. Vzdělávací aktivity

vědomostí, které dokáží aplikovat v praxi.
V průběhu realizace projektu

se bude

konat 12 besed. Rozděleny budou do
třech bloků
o Finanční gramotnost
o Vzdělávání rodiče
o Výchova dítěte a péče o něj
Tyto besedy budou realizovat pracovnici
Týmu Hnízdo, externí pedagog a externí
psycholog.

Aktivita: č. 6. Asistované kontakty
Touto aktivitou zajistíme bezpečné a
stabilní zázemí pro rodiny s dětmi, které
příslušný orgán sociálně právní ochraně
dětí

vyhodnotí

jako

potřebné,

popř.

z nařízení soudu, a to za účelem upevnění
narušených kontaktů v rodinách, obnovení
komunikace v rodině, kde z různých důvodů
byl kontakt mezi členy přerušen, také je
možno

poskytnou

doprovod

z rodičů při předávání dítěte.

jednomu

