Projekt

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

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007788
Zaměstnanost
březen 2018 – únor 2021
16 076 860,80 Kč
15 273 017,75 Kč
95 %

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.).
Hlavním cílem projektu je pozitivně podpořit alespoň 176 rodin, u nichž dojde ke zlepšení
situace ve smyslu stabilizace rodiny. Jeho naplnění bude ověřeno evaluací projektu.
Dílčí cíle, které povedou k naplnění hlavního cíle:
•
•
•
•
•

•

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 žijícími v
brněnských sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím Sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi.
U minimálně 15 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.
Minimálně 15 rodinám bude umožněno asistované setkání rodiče s dětmi nebo
asistované předávání dětí a zároveň bude směřován vývoj situace k pozitivním
změnám, tj. aby k setkávání docházelo v přirozeném prostředí (pokud je to možné).
Bude vytvořena Metodika spolupráce prorodinných institucí na území města Brna a
sestaven multidisciplinární tým.

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

