NEJSME NA TO SAMI
Projekt je spolufinancováný Nadací Terezy Maxové dětem,
Moravskoslezským krajem a obcemi Krnov a Město Albrechtice
období realizace: 1.12018 - 31.12.2018

Podporujeme rodiny v tíživé sociální situaci na Krnovsku, Albrechticku, Osoblažsku a Rýmařovsku,
kde situace v rodině ohrožuje zdravý vývoj a výchovu dětí a hrozí zde odebrání dětí do ústavní
výchovy nebo náhradní rodinné péče. V projektu podporujeme asi 60 rodin. Základní podpora
je rodinám nabídnuta ve službě SOCIÁLNÍ ASISTENCE a aktivity projektu rozšiřují nabídku
a vytváří další příležitosti pro rodiny na jejich cestě ke zdravějšímu a kvalitnějšímu
životu a rodinnému prostředí.
O PROJEKTU
Projekt je důležitou nástavbou a doplněním základních činností sociální služby "sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi", kterou v regionu Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska realizátor projektu, Slezská
diakonie poskytuje. Projekt je úzce navázán a staví na vybudovaných vztazích a zkušenostech s rodinami v
sociální službě, ale aktivity projektu nejsou základními činnostmi ve smyslu zákona o sociálních službách.
Záměrem projektu je realizovat takové aktivity, které dle zkušeností žadatele přispívají ke zlepšení situace
rodin, ale které není možné realizovat v rozsahu základních činností sociální služby, resp. financovat je ze
státních zdrojů.
Jedná se o aktivity:
- kluby - otevřená herna k setkávání rodin, vaření, vyrábění, stolní hry, doučování
- tematické akce s programem, besídky, sportovní turnaje
- výlety, návštěvy kulturních akcí, bazén, kluziště, procházky do přírody...
- donáška aktivit do rodin - aktivita šitá na míru jedné rodině
- sociální šatník a bazárek
Prostřednictvím aktivit projektu, které přímo navazují na zavedené sociální služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov,
Rýmařov, chceme reagovat na potřeby rodin, podpořit právo dětí na zdravý vývoj a výchovu, osobní rozvoj,
bezpečí, působit preventivně proti ohrožení řádného vývoje dětí v důsledku nepodnětného domácího prostředí
a prostředí ulice, kde jsou vystaveny řadě sociálně patologických vlivů.
Chceme podporovat rodiče v jejich rodičovské roli, přispět k obnovení narušených funkcí rodiny a podporovat
setrvání dítěte v jeho přirozeném prostředí.
Chceme umožnit dětem z ohrožených rodin účastnit se aktivit, které napomohou jejich začlenění do
společnosti, přispějí k posílení jejich zdravé sebedůvěry, k uvědomění si vlastního hodnoty a ke zdravému
rozvoji osobnosti.

realizátor: SLEZSKÁ DIAKONIE, středisko SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov

CHCEME VYRŮSTAT DOMA, NE V DĚTSKÉM DOMOVĚ!
Projekt je spolufinancováný Nadací Terezy Maxové dětem,
Moravskoslezským krajem a obcemi Krnov a Město Albrechtice
období realizace: 1.12017 - 31.12.2017

Podporujeme rodiny v tíživé sociální situaci na Krnovsku, Albrechticku, Osoblažsku a Rýmařovsku,
kde situace v rodině ohrožuje zdravý vývoj a výchovu dětí a hrozí zde odebrání dětí do ústavní
výchovy nebo náhradní rodinné péče. V projektu podporujeme asi 60 rodin. Základní podpora
je rodinám nabídnuta ve službě SOCIÁLNÍ ASISTENCE a aktivity projektu rozšiřují nabídku
a vytváří další příležitosti pro rodiny na jejich cestě ke zdravějšímu a kvalitnějšímu
životu a rodinnému prostředí.
O PROJEKTU
Projekt je důležitou nástavbou a doplněním základních činností sociální služby "sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi", kterou v regionu Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska realizátor projektu, Slezská
diakonie poskytuje. Projekt je úzce navázán a staví na vybudovaných vztazích a zkušenostech s rodinami v
sociální službě, ale aktivity projektu nejsou základními činnostmi ve smyslu zákona o sociálních službách.
Záměrem projektu je realizovat takové aktivity, které dle zkušeností žadatele přispívají ke zlepšení
situace rodin, ale které není možné realizovat v rozsahu základních činností sociální služby, resp.
financovat je ze státních zdrojů.
Jedná se o aktivity:
- kluby - otevřená herna k setkávání rodin, vaření, vyrábění, stolní hry, doučování
- tematické akce s programem, besídky, sportovní turnaje
- výlety, návštěvy kulturních akcí, bazén, kluziště, procházky do přírody...
- donáška aktivit do rodin nebo za rodinami - neformální návštěvy pracovníků v rodinách
- sociální šatník a bazárek
Prostřednictvím aktivit projektu, které přímo navazují na zavedené sociální služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov,
Rýmařov, chceme reagovat na potřeby rodin, podpořit právo dětí na zdravý vývoj a výchovu, osobní rozvoj,
bezpečí, působit preventivně proti ohrožení řádného vývoje dětí v důsledku nepodnětného domácího prostředí
a prostředí ulice, kde jsou vystaveny řadě sociálně patologických vlivů.
Chceme podporovat rodiče v jejich rodičovské roli, přispět k obnovení narušených funkcí rodiny a podporovat
setrvání dítěte v jeho přirozeném prostředí.
Chceme umožnit dětem z ohrožených rodin účastnit se aktivit, které napomohou jejich začlenění do
společnosti, přispějí k posílení jejich zdravé sebedůvěry, k uvědomění si vlastního hodnoty a ke zdravému
rozvoji osobnosti.

realizátor: SLEZSKÁ DIAKONIE, středisko SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov

