
PROJEKT FM EHP v rámci programu FNNO

Název projektu: „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“

Číslo projektu: 3640057

Slezská diakonie, resp. její střediska ELIADA a DOREA Brno, realizuje od 1.8.2014 nový projekt s názvem "Rodina je jednou
z nevyhnutelných podmínek štěstí". Délka projektu je stanovena do 30.4.2016. Celkové náklady projektu jsou 2 086 151 Kč.
Výše poskytnutého grantu činí 1 877 535 Kč.

Středisko DOREA Brno se dlouhodobě věnuje poskytování služby rané péče, středisko ELIADA dlouhodobě poskytuje 
služby osobní asistence, také odlehčovací a poradenské služby, a to dětem se zdravotním znevýhodněním. 

Partnerem projektu je nezisková organizace:  Centrum pro rodinu a sociální  péči  z.  s.   Za své poslání  mají  podporu
manželství, rodiny a mezilidských vztahů na základě křesťanských hodnot. V rámci svého, již běžícího projektu „Výzva“,
pak také pomoc dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám, a to v  rámci poradenství,
osobní asistence, odlehčovacích služeb a integračního klubu.

Celkovým cílem projektu je podpora dětí se zdravotním postižením v rodinném prostředí a osvěta občanské společnosti o
pozitivech rodinné péče na úkor péče ústavní.

Naplnění hlavního cíle nalézáme v podpoře kvality a dostupnosti výše zmíněných služeb, ale také v zefektivnění 
komplexního přístupu a podpory těchto rodin. Nové aplikace, technologie, pomůcky a arteterapie, poskytnuty v rámci 
projektových aktivit, by byly pro cílovou skupinu bez podpory grantu jinak nedostupné. Výstupem je tak vyšší míra 
sebeurčení, motivace k rozvoji a zapojení dítěte do společnosti.  

Cílovou skupinou jsou děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (0-18 let) a jejich rodiče a širší rodina, jak 
v rámci Jihomoravského, tak i v rámci Moravskoslezského kraje. Neopomeňme také odbornou veřejnost na území celé ČR.

Nabízených aktivit bude v     rámci projektu celkem 7, jedná se o následující:

Aktivita 1)  
Podpora kompetencí zdravotně znevýhodněných dětí s využitím nových moderních technologií

 Aktivita je určena pouze pro hendikepované děti a jejich rodiče, nikoliv pro širokou veřejnost.

 Nabídka odborných seminářů k praktickému využití moderních technologií iOs zařízení (IPad a IPad touch) - k 
všestrannému rozvoji. Rodiče pak mohou získané zkušenosti a dovednosti předávat svým dětem i v domácím 
prostředí-s možností dlouhodobé výpůjčky zařízení.



Aktivita 2)  
Svépomocné rodičovské skupiny (dále SRS), a společenské setkávání rodin a dětí se zdravotním 
znevýhodněním 

Záměrem aktivity je prevence sociální izolace jak jednotlivců, tak celých rodin s dítětem zdravotně znevýhodněným, slouží
také k vytváření společenských vazeb.

 SRS - výměna zkušeností, poskytnutí prostoru pro sdílení myšlenek, otázek i emocí (celkem proběhne 12 
setkání).

 Setkávání rodin a dětí - organizování různých typů aktivit (plánujeme 4 různorodé akce), zaměřené na 
podporu při počátečním přizpůsobování a zvládání nové životní situace - celé rodině nabídneme jednodenní 
aktivity a zprostředkujeme vstup na místa, která by pro ně byla jinak nedostupná.

Aktivita 3)  
Arteterapie

 Aktivity, které budou maximálně připravovány s ohledem na specifické potřeby dítěte, s individuálním přístupem 
na základě jejich potřeb a schopností, se snahou zprostředkovat jim nové zkušenosti a prožitky (aktivní stimulaci),
a podpořit je v získání nových dovedností.  

 Aktivity budou nabídnuty klientům středisek ELIADA a DOREA - dětem se zdravotním znevýhodněním do 18 let. 
Při individuálních setkáních bude zapojena celá rodina. Bude se jednat o skupinové, i individuální setkávání.

 Výstupem budou 2 výstavy-ukázky z esteticky tvořivé výtvarné práce, a na závěr projektu vznikne publikace 
(kniha).

Aktivita 4)  
Šíření systému informací o dostupných službách a probíhajícím projektu

Pomocí různých aktivit:
 společných webových stránek středisek ELIADA/DOREA s interaktivním propojením na další instituce a orgány 

zabývající se naší cílovou skupinou; pořádáním interaktivní výstavy pro ZŠ a SŠ; také besed se studenty Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří se při svých studiích také zaměřují na danou cílovou skupinu; dále 
vytvořením informačních letáků a brožury; i zveřejňováním článků v     informačních časopisech Slezské Diakonie a 
Centra pro rodinu a sociální péči; propagací v rádiu Proglas; a upoutávkou na dopravním prostředku MHD v     Brně

 chceme tak docílit lepší informovanosti veřejnosti o životě lidí s postižením a jejich pečujících rodin -  od dětí 
v Základních školách až po studenty Vysokých škol, zaměřující se při svých studiích na děti a mládež s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením tak, aby mohli při výkonu svého budoucího povolání dále šířit myšlenky a 



aktivity projektu. Ale také k lepší a dostupnější informovanosti samotných pečujících rodin, kteří ještě nejsou zahrnuti 
do systému sociální péče a podpůrných služeb, aby pomoc mohla být poskytnuta už v raném věku dítěte, a rodiče 
vnímali podporu už ve fázi rozhodování se mezi péčí domácí či ústavní. 

Aktivita 5)  
Zajištění přístupu k rehabilitačním, kompenzačním a didaktickým pomůckám 

 díky projektu budeme moci pořídit větší množství těchto nezbytných pomůcek k přiměřenému rozvoji dítěte, a to pro 
individuální práci s každým uživatelem - z důvodu nových potřeb našich uživatelů, a jednak z nutnosti střídat různé 
pomůcky při nácviku jedné dovednosti.

 nabídka možností zapůjčení pomůcek do rodiny - ke zlepšení šance dítěte na kompenzaci jeho zdravotního postižení 
a na jeho budoucí integraci do společnosti.

Aktivita 6)  
Spolupráce s NNO, odborníky na ochranu dětí a představiteli státní správy

 Hlavním bodem zájmu budou cílové skupiny realizátora a partnera (děti tělesně, mentálně a kombinovaně 
hendikepované), a významně také děti s autismem (s ohledem na rozvojové plány středisek – rozšíření cílové 
skupiny právě o děti s PAS)

 společný rozvoj poskytovaných služeb a péče NO dětem se zdravotním znevýhodněním v problematických 
oblastech 

 zdůraznit potřebnost zaobírat se problematikou zmíněné cílové skupiny, předložení aktuálních a akutních témat, 
týkající se dané cílové skupiny představitelům státní správy – pro přispění k následným změnám v této oblasti ve 
prospěch dětí se znevýhodněním. 

Aktivita 7)  
Pořízení administrativního softwaru ke zkvalitnění zadávání a zpracování informací o našich klientech.
PR a marketingová strategie vedoucí ke zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti našich středisek, a také o 
sociálních tématech, na profesionální a systematické úrovni.

Aktuální informace o realizaci našeho projektu budeme průběžně zvěřejňovat, mimo jiné, na webových
stránkách jak středisek ELIADA/DOREA, 

tak i partnerské organizace Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.


