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Cíl projektu
Projekt se svými aktivitami snaží přispět ke zlepšení zdravotní gramotnosti a podmínek pro péči o zdraví
obyvatel sociálně-vyloučených lokalit na území města Ostravy. K naplnění cíle přispěje zřízení nové
sociální služby Zdravotně-sociální pomoci. Vznik nové sociální služby je v projektu doplněn dalšími
doprovodnými aktivitami, vedoucími k rozvoji rodičovských kompetencí a podpoře edukačních a
motivačních aktivit zaměřených na mladé dospělé opouštějící zařízení ústavní výchovy a náhradní rodinné
péče.
Projekt je realizován formou 3 hlavních klíčových aktivit:
-

-

-

realizace nové terénní služby Zdravotně-sociální pomoci, která na území města Ostravy zavedena od
nabízí pomoc sociálně vyloučeným klientům při zvládání situací spojených se ztíženým přístupem
ke zdravotním službám, s nepříznivými životními podmínkami, s nízkou zdravotní gramotností a
rizikovým životním stylem.
organizace rodičovských skupin zaměřených na posílení rodičovských kompetencí. Realizovány
jsou dva typy skupin - otevřené skupiny určené rodičům v nesnadné situaci spojené např. s
partnerským rozchodem a s tím spojeným zabezpečením potřeb dítěte či řešení složitých
výchovných situací, a uzavřené podpůrné rodičovské skupiny, které mají za úkol prostřednictvím
setkání v uzavřené skupině nabídnout rodičům prostor otevřeně hovořit o narušených vzájemných
vztazích v rodině
realizace Edukačního programu pro mladé dospělé opouštějící zařízení ústavní výchovy a náhradní
rodinné péče. Tento program účastníky teoreticky vybaví a napomůže získat jistotou v rozhodování,
větší sebevědomí a sebedůvěru, kterou potřebují k úspěšnému vstupu do samostatného života.

Upozornění
:
Text této přílohy je zveřejněn v podobě, jak jej dodala výše uvedená organizace, která také zodpovídá za správnost a úplnost
uvedených údajů.
Za NNO zpracoval: Mgr. Petra Koláčková
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Klíčové aktivity
Projekt obsahuje 5 návazných klíčových aktivit:
KA1: Zajištění komplexnosti motivačních programů

– metodické vedení práce s účastníky projektu v jednotlivých programech a návaznosti programů
pro zajištění komplexního přístupu k účastníkům ve vybraných oblastech
KA2: Motivační program I. - podpora v bydlení

-

jedná se o poradenství a podporu účastníkům projektu při výběru a správě bytu, ochraně proti
ztrátě bydlení, povinnostech a různých otázkách, které sebou oblast bydlení přináší

KA3: Motivační program II. - práce s dluhy

-

je zaměřen na „vysledování“ dluhů účastníka a zajišťování intenzivní práce s nimi. Způsobů
práce je několik: insolvence, komunikace s věřiteli, splátkové kalendáře, žádosti o prominutí
penále, to vše je program připraven využít

KA4: Motivační program III. – příprava na zaměstnání

-

nese intenzivní podporu v hledání zaměstnání účastníkům, kteří tak mohou zvýšit svůj příjem

a zlepšit své zázemí i jeho trvání, je připraveno kariérové poradenství, komunikace se zaměstnavateli a práce
s motivací účastníků vést a informovat se z oblasti vzdělávání
a zaměstnávání
KA5: Doprovodná opatření

-

pro zvýšení motivace klientů účastnit se jednotlivých programů jsou připraveny příspěvky na
cestovné, hlídání dětí a další služby potřebné k aktivnímu přístupu ve vybraných programech

Projekt nevylučuje společná setkání více účastníků, členů i více pracovníků současně, zároveň však dbá na
potřeby individuálního přístupu, intimity a soukromí, tak jak si účastníci, předem sami stanoví.
Společnost disponuje povolením ke zprostředkování zaměstnání, proto může zprostředkovávat
zaměstnání nezávisle na dalších stranách. Již dlouhodoběji pracuje v oblasti sociálního bydlení a
pracuje s dluhy jejich i dalších nájemníků.

Cílová skupina
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Upozornění
:
Text této přílohy je zveřejněn v podobě, jak jej dodala výše uvedená organizace, která také zodpovídá za správnost a úplnost
uvedených údajů.
Za NNO zpracoval: Mgr. Veronika Dlouhá
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