
kroměřížska
Ro dinné centfum pom áháklientům
řešiti jinéptoblémy nežpéčio děti
orrcnĚfi
ooŇru

Na Rodinné c€ntíum se

obrátila matka, která zůsta-
la na péči a rýcholt sr^ich

nezletilý,ch dětí sama. MaíF
žel od rodiny orlešel, pře-

stai se o děú zaiímat a nepl-

nil si vyživovací povimosti.
Kwli distaniní výrre dětí a
zhoršení jejího zdravotního
stavu musela přesut chodit
do zaměstnání. což taté
značně zhoršilo jeií finanč-
ní situaci. 7,ustrla odkázána
pouze na příiem z nemo
icnskrych a sociálních dá-
vek. ťři l}razném poklesu
píí|mri méIa prt-rbldmy za-

iistit nezb},tné naklady ro-

tliny a potiebv pro sle dvé
rlěri, Ye spolupráci se sc>

eiálně alitirizační službou
začala sroii situaci akti}-né
řešil, podale si i návrh na

svěření dětí do sr-é péčc.

dáte žádost o finančni pří-
spčvek k natlai,nímu fon-

du. Schválcný příspévck
vhodně ryužila na zaplrce-
ní nákladů na bydlcní a na
nákup potrevin pro děti,

Pro děti sc podařilo zaiis-
tit uké notebooky, které si
ma*a z finurčních důlodů
nemohla dovokt zakoupit.,
Vnlžila ie pro učely zajiš-
rění distančIri wukv děú.

Matka díkv tétó ponroci

svoii tiživou situaci zvládá
podstatně lépe.

NBZODPOVĚDNÁ
í§AťKA

Další maninka ryužír,ala
sociá-lně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi na zá-

kladě doporučení 0SPOD.
kde byla v eddenci, včet-

ně nařízcného soudního
dohledu. Pří zaiištěni péče

NEVšICHNI tllí oorezou Řršn nřžnÉpnoB!íMY BĎžŇCH
;ŇŮ. ŇřKňďi,blŘnňúrt pouoc A poDponu pŤt nLmÁní nr-
ó;EŇi: vyŘř-EŇišóčŘŇičn oÁvrr, NAtEzE§í zAMřsrnÁní,
oseuósmrxĚlríu noolčů a rosílrníu ;EJIcH scHoPNo§TI
řři.i'ó§i' ilřn §E zABÝvÁ §ocl]ttNĚ ŇŤrvrzeční §tužBA
i,nďňopŇ s DĚTMI po§KyTovÁNA RoDINŇM cENTREM
i{ňóúň"Řír.'§óciÁiŇi pnecovxrcr KRI§TÝNA §KÁcttovÁ
PŘIBLÍřJIA KONKRFÍNÍ PODOBU POMOCI.

dala o pomoc žena, která díkv kterému mohla uhra_

se rozhodla převzít vý-chc dit dluh na náimu, provést

vu sv,ých vnoučat, Ieiichž nákup základních potravin

rodiče se o ně dostatečně a drogerie a také dětem

nestaíali, ve výchově se zakoupit br.Ýle, které dvě

lhali. Přcstěhovala si ie k z dětiakutně poťebovaly.
Následně byl s uživatelkousobě, aby iimrytvořila lep

ší životní podminlry, než v
iakých rryrťrstala doposurl

qplněn formuláŤ pro zís-

kání příspěvku na bydlení.
avšak |en na krát}ou dobu,ve své pů1-odnírodině. Užj-

vatelka pořebo-
vala pomoci z1 nové

pťotoŽe nale-
Dilty

si paítner
zaměstnání,

s ieiich službě
umístě- aL-umí
nímdo ieiirodirryadalšípomoc jižškol- népořebuií.
ních

pRoBtÍil{Y
Zenl 

^ § PR0NAJÍMATBLEM

zovlntm Řešení hledala maminka

všech zále tlětí před-

žitostí §ouvi- Byla zoufa-

se podařilo naplnit
pořeby uživatelky i

La,íÝ

Aby rodina mohla u hlidu.fungoťul, n u^lí mít qtreu, i úřední záIežllosti,

lá. uevěděla" iek dál. Níěla

dlouhodobé honflikry- s

užŇatelce dopomohlo k ná-

maiitelem byur, ve kterém
rodina bydlela Neustále

ií děIal naschvály. rrypínal

ii bczdůvodnč elckřinu,
<ltlmítal vrátir pieplail<y za

pomolila sestavit náyrh k
soudu na svěřeni těchto žádnému porušení povin-

ností. Mamince pracovnici
doporučili. abl, se na ma-

iitele obrátila písemnou
formou a pohrozila mu

lupráci sc sociálnč alitivi-
zační službou pro rodin_v s

děrmi byly podany ádosti
na nadačni fonú ze které

dvou malých
školniho věku.

krátké
nancnt

encígie i složcnou kauci,

Situace sc rapidně změttila
poté, co se do připadu vlo-
žil pracovnft Rodinného
centra, který shledal. že na

straně nájemce nedošlo k

a výcholry dcery nebyla
čTrRIzodpovědná. Dcer abyla aá,

sledně soutlně wěřena ilo NDZLETTIÉDřTI
peče iiné osoM. Užhlatelka
za pďpor] sociáfurě akti-

viza&ri službv pro rodiny s

centrum kontaktor"ala ho rodina získala finanční
vnoučatdo |eií péče,

Dtt,H
žovat pravidelné kontaktys mohly negaťvně ovlivnit smysluplně trávit volnÝ

NANÁJEMNÍM úestním oznámením. vdccrou a vícc s€ podílet na přimil.y' v.ývoi |eiich cq,ř čas vhodnými aktil,itami r

]c|i výchovč. Dálc byla pod- nezletilých dětí. Za inten- současnč sc u

rodina s problémy. Lteré

\..lo nutné řďit, iiírak by

podařilcr úspěšně vyřešit |e-

iich bydlení a nalezt i yhod-

příspěvek na kroužk.v pro
své děti, které tak mohou

dětrni postupně začala utlr-

stabilní zaměstnání. nove

bvdlení a zacala akťvně
róSn finaneru zabezpečení
rodinv. po stabilizaci slr'ch
zivoúch podmrrrek 

'byl

soutlni dohled aušen. y

době proběhlo fi-

vyrovnání, férovéporovína, aby si zaiistila zivní podpory s|už-ty se iciich nadání,
na také áskala z nadačního

dčtí sc rozvíií
, talenr Rodi-

muze

o pomoc při řeš€ní sitl,-

ace popíosila maúa čtvř
rrezletilých děti. Při§(ěhG
vala se do ORP lúoměřú,frrttdu

rodina nebyla ďkizáu:'a tančnívýuce.
pouze na pří|cm ze smiál-
níeh ďár,ek. Rodinl tskéz*,

počítač. herý
dcera quávat

ukončení nájnu i vrícení
kauce. Rodina se mohla

rré stabilni zaměstnání, ab.v piictl k dis- 6p pronaiatého bytu. Part-

ner přišel o zaměsmání a
píestéhovat rlo jiného bytu
za v}hodněišich podmínek
a blíže školce a škole, kam

současnosti nadrlle usiluie čata aktivlě řešit srt dluhy,

o sl-ěiení dítčte zpět do své DošIo k celkovému zlepšení

PŘEVZAIA§YÁ
YNoUČATA

rodinč tím vmik] dluh na
náiemném. Ye spoluprá-

starší dítě po prázdninách
ci se sociálně Lktivizacní
služhou uávatelka získala

pece, ieií linančtú situace. ve sp(} Rodinné centrum požá- finanční dar od nadace,

nastoupí.
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ř
sejicích s prtldním

nárrhu na ieiich svéřeni do
své póče. Díky velrni dobré
spolupnici organizace se

zdeišimi in§titucemi se této

L ,t
D:

I
r_1

t {r-_
J


