Hrozí Vám, že Vaše děti skončí
v ústavu třeba proto, že…
Ocitli jste se v těžké situaci a obáváte se, co bude
dál? Daran tumen nadžanen so tekerel?
Čekáte, nebo se Vám narodilo děťátko a bojíte se,
jak se o něj postarat? Užaren čavhore the daran,
sar pes pal leste tekerel?
Mají Vaše děti problémy ve škole nebo s
chováním a už je toho na Vás moc? Našunen
tumen tumare čavhe, napiren andre škola,hin pre
tumende but?

Už jsou Vaše děti v kojeneckém
ústavu, dětském domově,
diagnostickém nebo výchovném
ústavu?
…chtěli byste je zpátky a nevíte jak to zařídit?

Kontaktujte nás:
Vzájemné soužití o.p.s.
Tým Hnízdo – Čiriklano Kher
Bieblova 6 (vchod z Bieblova 8)
702 00 Moravská Ostrava
tel: 596 111 840 nebo
mobil: 775 761 192, 775 761 189, 775 761 197
e-mail: hnizdo@vzajemnesouziti.cz
http: www.vzajemnesouziti.cz
ředitelka úseku Hnízdo:
Mgr. Bc. Helena Jedináková

Najdete nás jednoduše:

Naše služby jsou bezplatné
V Hnízdě nás zastihnete:
od pondělí do středy
800 - 1200 1300 - 1600
Terénní asistence probíhá od pondělí do pátku
v Ostravě i spádových oblastech MSK

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Tým Hnízdo
Čiriklano Kher

ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME:

Nebuďte na to sami,
přijďte za námi.
Projekt „Střípky naděje“ je realizován s finanční podporou
statutárního města Ostravy

Aktualizováno dne 15. 3. 2019

Děti patří do
rodiny

Poslání
Posláním služby je podporovat a doprovázet rodiny
s dětmi ve věku od 0-18 let v Ostravě a spádových
oblastech Moravskoslezského kraje, které se ocitly
v obtížné situaci (především nízké kompetence rodičů
a sociální důvody) a v dané chvíli ji nemohou zvládnout
vlastními silami. Tým Hnízdo ve spolupráci s rodinou,
mnohdy za spolupráce orgánu sociálně právní ochrany
dětí usiluje o zachování, posilování či navrácení
společného soužití rodiny a zdravého vývoje dětí
v podmínkách funkční biologické rodiny.
Pracovník ve spolupráci s rodinou, prostřednictvím
nabízených činností, individuálně plánují jednotlivé
kroky k dosažení jejich cíle, což umožňuje rodinám
rozhodovat o způsobu řešení své obtížné životní
situace a společně tak usilují zachování společného
soužití rodiny a zdravého vývoje dětí v podmínkách
funkční biologické rodiny.
Rodiny navštěvujeme v jejich domácnosti nebo
prostředí, kde se cítí bezpečně, mohou však za námi
přijít i do naší kanceláře.

Komu pomáháme…
Rodina s dětmi ve věku 0 – 18 let z Ostravy a
spádových oblastí Moravskoslezského kraje, která se
ocitla v obtížné situaci, nedokáže ji vlastními silami
řešit a:
 v jejímž důsledku by mohlo dojít
k umístění dítěte do ústavní výchovy
 rodiče a příbuzní dětí umístěných do
ústavní výchovy nebo do náhradní
rodinné péče, kteří usilují o návrat dětí
zpět do své péče
 rodiče a příbuzní dětí umístěných do
ústavní výchovy nebo do náhradní
rodinné péče, kteří usilují jen o posílení
kontaktu se svými dětmi, nebo následně o
jejich návrat zpět

Náš cíl…

V čem Vám můžeme pomoci…













napomáháme k návratu dětí z ústavní výchovy
(nebo
náhradní
rodinné
péče)
zpět
do rodiny, a tím zároveň snižujeme počet dětí
umístěných v ústavní výchově
napomáháme k navázání a posílením kontaktů
biologických rodičů /blízkých příbuzných/ s dětmi,
které jsou umístěny v ústavní výchově nebo v
náhradní rodinné péči
napomáháme ke snižování rizika umístění dítěte
do ústavní výchovy či pěstounské péče a snažíme
se, aby rodič byl schopen samostatně uspokojovat
potřeby
dítěte
a
být
na naší službě nezávislý.







Sekundární cíl:
Předáváním informací prostřednictvím jednodenních
kulturních,
vzdělávacích,
společenských
akcí,
skupinových setkání, pobytových víkendů /jedná se o
dobrovolné aktivity, které realizujeme pouze v případě
získání finančních prostředků/
chceme:
 rodiče získají právní povědomí a své nabyté
znalosti mohou využít v praxi při řešení své
situace či konkrétního problému
 zvýší se rodičovské kompetence, kdy rodič bude
schopen s dítětem trávit volný čas, umět si
zorganizovat rozvrh dne, s dítětem si hrát, učit se
s ním apod.
 rodič získá pozitivní pohled k výchově a vzdělávání
svých dětí, rodič bude vzdělávání dítěte vnímat
jako potřebné, /dítě bude připraveno na vstup do
základní školy, na přestup do MŠ apod../












navrácení dítěte zpět z ústavní výchovy
vyřízení dovolenky dětí v ústavech
doprovod při návštěvě dítěte v ústavu
s výchovou dítěte a péčí o něj
s vedením
domácnosti
jak lépe
hospodařit
s penězi
řešit Vaše
vztahy
v rodině
řešit
problémové
chování
Vašeho
dítěte
umět trávit
volný čas
pečovat o
zdraví a stravování rodiny, především dětí
zprostředkovat zaměstnání
zprostředkovat bydlení
zprostředkovat doučování Vašich dětí
najít vhodnou školu pro Vaše dítě
hájit Vaše práva při obstarávání si osobních
záležitostí, doprovázet Vás na úřady a jiné
instituce
při jednání na úřadech
poskytnout Vám radu, poradenství,
zprostředkovat odbornou pomoc

Etické zásady týmu Hnízdo…


Dítě má právo vyrůstat se svými rodiči a svými
sourozenci ve vlastní rodině.
 Zásada uplatňování práva pro dítě, pomoci,
podpory, motivace, dobrovolnosti,
individuálního přístupu, důvěry, respektu a
nehodnocení klienta

