Jihočeská rozvojová o.p.s. dokončila realizaci velmi úspěšných projektů na pomoc
ohroženým rodinám v Jihočeském kraji
České Budějovice, 2. 10. 2017

Posláním střediska Naproti rodině při Jihočeské rozvojové o.p.s. je podpora a pomoc v naplňování
práva dítěte na život s rodiči. V průběhu roku 2017 byly v této oblasti zrealizovány dva úspěšné
projekty s názvem „Naproti rodině v Jihočeském kraji (podpora a posílení rodiny - sanace)“ a
„Asistované služby pro rodiny ve změnovém stádiu“. Projekty byly financovány z Dotačního programu
Jihočeského kraje „Podpora rodinné politiky“.
V rámci projektů byly Jihočeskou rozvojovou o.p.s. prostřednictvím střediska Naproti rodině
poskytnuty následující služby:
Podpora a posílení rodiny
Služba se zaměřovala na rodiny ohrožené ztrátou dítěte. Realizována byla formou terénní práce
v přirozeném prostředí rodiny. Práce s rodinami měla za cíl stabilizaci rodiny tak, aby děti, které
v rodině vyrůstaly, mohly v rodině zůstat nebo se do rodiny vrátit.
Podpořeno bylo 14 rodin, ve kterých žilo 21 dospělých osob a 32 nezletilých dětí. V rodinách
proběhlo 144 návštěv. Návštěvy probíhaly 1 až 2x týdně v časové dotaci 1,5 až 3 hodiny. V rámci
služby probíhalo aktivní doprovázení rodin na úřady, k lékařům, při hledání nového bydlení apod.
Ve prospěch 14 rodin uskutečnili pracovníci 231 telefonických konzultací.
V rámci projektu se pracovníci zaměřovali na cílenou zpětnou vazbu od spolupracujících Orgánů
sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD). Všechny zapojené OSPOD (České Budějovice, Tábor, Týn
nad Vltavou, Trhové Sviny a Vodňany) vnímaly službu jako velmi prospěšnou.
Asistované služby pro rodiny s dětmi ve změnovém stadiu
Služba byla učena pro rodiny s nezletilými dětmi ve změnovém stadiu, tedy před, v průběhu či po
rozvodu nebo rozchodu rodičů. Služba nabídla dětem ohroženým ztrátou rodiče tzv. asistované
setkávání s rodičem a poskytla bezpečný prostor pro přechod dítěte od jednoho rodiče k druhému
rodiči. V případě potřeby nabídla služba poradenství, v rámci kterého si rodiče vytvořili dohodu o
vzájemném fungování tak, aby děti nebyly frustrovány napjatou situací mezi rodiči.
Podpořeno bylo 13 rodin, ve kterých žilo 20 dospělých osob a 21 nezletilých dětí. S rodinami
proběhlo celkem 119 asistovaných setkání, v celkové kapacitě 243,5 hodiny (1,5 až 2 hodiny/
setkání). Klíčoví pracovníci uskutečnili ve sledovaném období 407 telefonických konzultací ve
prospěch rodin (ať už s OSPOD nebo s členy rodin) a poslali 48 emailových zpráv. Jedna rodina dále
využila služby asistovaného předávání, kdy dítě bylo předáno celkem třikrát. Následně již rodiče
nepotřebovali pomoc třetí osoby. V rámci služby proběhlo poradenství, kterým byly podpořeny tři
rodiny. Rodiče tak spolu za pomoci nestranného odborníka vytvořili dohodu, která nastavila pravidla
spolupráce rodičů ve prospěch nezletilých dětí.
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Kontaktní osoba pro projekty:
Bc. Ladislav Němeček
Tel.: + 420 725 411 683
E-mail: nemecek@jihoceskarozvojova.cz
www.naprotirodine.cz

Projekt „Naproti rodině v Jihočeském kraji (podpora a posílení rodiny - sanace)“ je
spolufinancován Jihočeským krajem.
Projekt „Asistované služby pro rodiny ve změnovém stádiu“ je spolufinancován
Jihočeským krajem.
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