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Organizace HoSt Home-Start Česká republika pomáhá ohroženým rodinám již 15 let!
Pomáháme dětem a jejich rodičům,

Při práci s rodinou a dětmi se cítí-

Terénní pracovníci v režimu SPOD

kteří pocházejí ze sociálně znevýhod-

me být zavázáni odkazem prof.

pracují se závažnou psychopatolo-

něného prostředí a nedovedou sami

Zdeňka Matějčka, který projekt

gií a nemotivovanými klienty. Nava-

vytvořit harmonické a podnětné zá-

HoStu od jeho vzniku podporoval.

zují mnohdy na práci dobrovolníků v

zemí pro své děti. Je pro nás důležité, aby dítě bylo aktivně zapojeno do
dění v rodině - aby mělo dostatek
pozornosti a lásky, aby mělo dostatek

podnětů

pro

psychomotorický

rozvoj i vývoj fyzický (dostatek dobré stravy, hygieny, spánku apod.).
Máme zkušenost, že značná část
rodičů by se o své děti chtěla starat dobře (ačkoliv to tak na první
pohled nemusí vypadat), pouze neví jak. Chybí jim potřebné dovednosti a schopnosti (např. intelektové
nebo sociální). Postrádají základní
sociální dovednosti a důležité volní
vlastnosti (nedůslednost ve výchově,
neřešení

svých

problémů,

vysoká

fluktuace v zaměstnání), což jim
ztěžuje přístup k zaměstnání, při
jednání s úřady i při navazování dobrých sociálních vztahů v komunitě.
Kromě finančních problémů jsou bezradní i ve výchově a péči o děti.

Nabízíme proto rodinám 9 způsobů pomoci či služeb, tak aby
jejich potřeby byly pokryty komplexně a co nejvíce adresně.

lování kompetencí rodiny v péči o
dítě, aby dítě zůstalo co nejdéle v
rodině a aby rodina, pokud je to
zůstala

nemožná nebo nevhodná, anebo je potřeba práci dobrovolníků doplnit o odbornou práci. Rodinám nabízíme i terapeutickou

Důležitá je pro nás podpora a posi-

možné,

případech, kdy je dobrovolnická práce

pohromadě.

V

případě, že jeden z rodičů je neznámý nebo není aktivně zapojen do
péče o dítě z jakéhokoliv důvodu
(nezájem o dítě, výkon trestu, páchání domácího násilí na matce dítěte
apod.), snažíme se o to, aby druhý

podporu

a

pomoc

s obnovením vazeb mezi rodiči a
dětmi prostřednictvím hry. Pro tento
účel jsme vyvinuli typizované pomůcky,
které pracovnice využívají v terénu ve
většině

poboček

hrou“)

a

edukativního
Montessori

(Metoda

v rámci

„Rodina

terapeuticko-

programu
v prostorách

s prvky
organizace

v Praze, kde mají rodiče možnost osvojit si výchovné dovednosti pod supervizí
zkušeného terapeuta.

rodič měl dostatek podpory vychovávat dítě sám, nebo aby se obnovila
funkčnost rodiny (např. v případě, že
otec projeví zájem o dítě, nebo v
případě doplněné rodiny – nový partner matky). Docílíme toho, jak prací
dobrovolníků v rodinách, tak prací

Společně s naší partnerskou organizací
CEKAS otevíráme Centrum profesionální práce s rodinou, které kombinuje teoretické a vědecké metody a přístupy s přímou praxí v terénu.

odborných pracovníků a sociálních
V důsledku chybějících zkušeností z vlastní rodiny se dopouštějí
závažných chyb ve výchově, které mohou mít dlouhodobý dopad
jak na fyzický (zejména v životosprávě), tak na psychický vývoj
dětí. Rodiče se však takto nechovají
ke svým dětem záměrně, zpravidla
vůbec nevědí, jak by měli své děti
vychovávat. Potřeby rodin jsou proměnlivé,

nastávají

různé

krizové

situace, vývoj rodiny není bohužel
vždy předvídatelný.

pracovníků.
Pomoc HoStu rodinám je jedinečná
v tom, že se v drtivé většině odehrává v terénu, v domovech rodin.
Dále je unikátní v dobrovolnické
práci s rodinou, kdy je postavena
na

jednoduchém

principu:

Rodič

pomáhá rodiči (respektive zkušený
rodič pomáhá méně zkušenému rodiči). Dobrovolníci pomáhají rodičům
prostřednictvím neformálního a citlivého provázení, povzbuzování a motivování v jejich rodičovské roli.

CEKAS, z.ú. je nově založená nezisková organizace. Tvoří ji ucelený projektový tým, který po mnoho let realizuje
projekty zaměřené na sociální politiku,
sociální služby, vzdělávání a v poslední
době také na výzkum a vývoj v oblasti společenských, evaluačních a metodických činností.
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Ve zmíněných oblastech se CEKAS zaměřuje:
(i) na spolupráci s odbornými partnery, se
kterými m.j. připravuje a realizuje partnerské projekty podporující spolupráci nestátního (neziskového) sektoru, státního sektoru
(MPSV, MŠMT ad. instituce) a samosprávy
(kraje, města, obce) se zaměřením na sociální oblast a vzdělávání; (ii) na realizaci pilotních projektů v oblasti rozvíjení nových
metod a přístupů v oblasti sociální práce;
(iii) na zprostředkování zkušeností s nejlepší
praxí v České republice a v zahraničí; (iv) na
poskytování

akreditovaných

vzdělávacích

programů a (v) na provádění fundraisingu
pro výše uvedené oblasti.

KONTAKTY
Více informací na stránkách

www.hostcz.org
www.cekas.eu

