Poslání služby

Chcete se dozvědět více?

Podpora rodin a dětí z Českokrumlovska při řešení náročných či problémových životních situací prostřednictvím
odborné
pomoci.
Chceme, aby rodina tvořila bezpečné zázemí pro zdravý vývoj a rozvoj
dětí a umožnila tak setrvání dítěte ve
vlastní rodině nebo návrat z ústavní
výchovy.

Kontaktujte nás nebo vašeho sociálního pracovníka OSPOD.
Kontaktní osoba:
Petra Cajthamlová, DiS.
vedoucí služby
 podporarodin@krumlov.cz
 734 440 422
 icos.krumlov.cz

Komu je služba určena
 Rodinám s dětmi, které se nacházejí
v obtížné životní situaci.

 Rodinám s dětmi, jejichž zdravý vývoj může být ohrožen nepříznivou
sociální situací, kterou nedokáží rodiče sami bez pomoci překonat: dluhy, exekuce, problémy s bydlením,
nezaměstnanost, závislost na soci-

Službu provozuje
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
www.icos.krumlov.cz
Realizováno v rámci projektu „Spolu – podpora
rodin a dětí v ohrožení na Českokrumlovsku“ ,
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci EHP fondů.
Více na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

álních dávkách, péče o dítě, nemožnost dětí trávit smysluplně a aktivně
volný čas ad.

 Rodinám, které jsou v péči oddělení sociálně–právní ochrany dětí – OSPOD

Služba je realizována také s podporou Jihočeského
kraje, Nadace Agrofert a města Český Krumlov.

„Rodina je jednou z nevyhnutelných
podmínek štěstí“
– Benjamin Franklin

Rodina „D“, je rodina s dvěma
malými dětmi. Mají základní
vybavení a děti nemají skoro
žádné hračky. Prostředí je nepodnětné. Děti téměř nemluví.
Matka je klidná, o domácnost
se stará. Otec neprojevuje zájem o dění doma. Starší chlapec
by měl jít k zápisu do první třídy.

Co nabízíme:

Terénní práce v rodinách





„…tomu úředníkovi jsem vůbec nerozuměl…“ – doprovod na úřady a instituce
„…syn mě vůbec neposlouchá…“ – pomoc s komunikací a nastavením/dodržováním pravidel
„…moje máma si se mnou nehraje…“ – náplň volného času s dětmi a podpora zájmů dětí
a další pomoc a podporu podle toho, co PRÁVĚ POTŘEBUJETE!

Příklady oblasti řešení: péče o děti – výchovné styly; komunikace v rodině; zajištění vhodného bydlení,
prác, řešení dluhové problematik; podpora rodiny v rozvoji rodičovských kompetencí – jak děti
vychovávat, jak si s dětmi hrát, jak trávit volný čas; péče o děti se specifickými potřebami, pomoc v
docházce do školy, ad.

Společně vyřizujeme odklad a
potřebná vyšetření. Domlouváme spolupráci s logopedem a
začínáme do rodiny pravidelně
docházet. Učíme matku i děti
společně trávit čas bez zapnuté
televize.
Díky školce, logopedii a celkové péči se starší chlapec lépe
vyjadřuje a už (v jednoduchých
větách) mluví. Matka začíná věřit, že zvládne péči o děti sama.
Chce odejít od partnera.

Různé druhy odborného poradenství





„nevím si rady s…“ – základní sociální poradenství
„dcera se mnou nemluví…“ – psychologické poradenství
„bojíme se o své bydlení…“ – právní poradenství včetně dluhového
„s manželem si nerozumíme…“ – rodinné poradenství včetně terapie

Identifikujeme problémy, stanovíme si priority a ty pak společně řešíme.

Asistované kontakty a předávání
 „…děti k tátovi/mámě nechtějí…“ – podporované setkávání/předávání v bezpečném a klidném
prostřední za přítomnosti odborného pracovníka
Někdy je nutné pro opětovné navázání či udržení vzájemných vztahů mezi dítětem a rodičem,
u něhož dítě nežije, využít nestranné pomoci, která setkávání umožní. Bezplatně.

Mediace
 „potřebujeme se dohodnout, ale nejsme spolu schopni vůbec komunikovat…“

Terénní práce v rodinách, odborné
poradenství i asistované kontakty
a předávání – je zajišťováno BEZPLATNĚ.

Možnost řešit konflikty, spory, problémy v rodině za podpory a pomoci nestranného, nezávislého
prostředníka – mediátora, který podporuje klienty v hledání společné smírné cesty a vytvoření
vzájemně uspokojivé dohody.
Mediace je částečně hrazená z projektu z tzv. norských fondů, částečně hrazena klienty.

