EUROTOPIA.CZ, o.p.s. nabízí pomoc a podporu rodinám se
sociokulturním znevýhodněním a rodinám ohroženým sociálním
vyloučením
Nezisková organizace EUROTOPIA.CZ realizuje na Krnovsku projekt „Klíče pro
rodinu“, který se v srpnu 2019 přehoupl do své druhé poloviny. Aktivity projektu využívají
rodiny z národnostních menšin, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením či sociálně
vyloučené a osamělí rodiče pečující o děti.
V rámci první poloviny projektu bylo podpořeno celkem 190 osob, které využily
neuvěřitelných 2 000 hodin individuální podpory ve formě sociálního poradenství,
aktivizačních činností, odborného pedagogického poradenství, právního poradenství,
psychologického poradenství, mediačních a rodinných konzultací. Témata, které rodiny spolu
s pracovníky projektu řeší, se odvíjí od jejich obtížné životní situace. Jedná se o složité
rodinné vztahy, výchovné problémy dětí, jejich problémové chování ve škole, zadluženost
rodin, špatná finanční situace, nevyhovující bytové podmínky, uspořádání péče o děti po
rozchodu či rozvodu partnerů.
Pracovníci organizace úzce spolupracují s dalšími zapojenými subjekty, jako jsou
pracovníci OSPOD, pedagogové apod. K efektivní spolupráci využívají participativních
metod, například organizují „rodinné konference“ a „kulaté stoly“, kde se všichni zapojení
mohou vyjádřit v bezpečném prostředí. Tato setkání vede nestranný facilitátor, který klade
důraz na rovný přístup ke všem zúčastněným. Během první poloviny projektu byly
uspořádány 3 rodinné konference, které podpořily 20 osob. Další nabízenou aktivitou byl
seminář pro rodiče s názvem „Porozumění dítěti, jeho potřebám a motivace dítěte“. Semináře
se zúčastnilo 24 rodičů z Krnovska.
Ve druhé polovině projektu mohou rodiče nadále využívat aktivit projektu.
V organizaci jsou vám k dispozici kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou připraveni pomoci řešit
vaši obtížnou životní situaci. Stále je možné využít poradenství v oblasti právní, sociální,
pedagogické a psychologické. Do léta 2020 budou realizovány další rodinné konference a
kulaté stoly a chystáme i další interaktivní semináře zaměřené na kladné posílení jak
rodičovské role, tak vnímání vlastní osoby.
Projekt: Klíče pro rodinu – koordinovaná spolupráce s rodinami, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006444.
Tento projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Zapojovaní dalších subjektů při cestě k lepším rodinným podmínkám vnímáme jako
neodmyslitelnou součást naší práce. Vzájemná spolupráce s dalšími subjekty spolu se
zapojením konkrétní rodiny se ukazuje jako nejefektivnější nástroj v této oblasti. Proto se pod
rukama pracovníků rodí materiál zaměřený na metodickou koncepci práce s rodinou formou
participativních metod práce. Tato příručka bude v záměru projektu předána dalším
spolupracujícím organizacím a subjektům.
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