Amalthea podporuje rodiny s dětmi
Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám v tomto čísle Skutečských novin představili organizaci
Amalthea, jejíž pracovníci poskytují pomoc rodinám s dětmi v obtížné životní situaci. Amalthea
působí po celém Pardubickém kraji a za dobu své existence pomohla již stovkám rodin.
„Své služby poskytujeme rodinám, které se ocitají v tíživé situaci z celé řady důvodů. Mohou mít
problémy s bydlením, mohou být zadlužené, některý z rodičů může být dlouhodobě nemocný nebo
trpět závislostí. Rodiče mezi sebou mohou řešit partnerské konflikty, mohou být osobnostně
nezralí, nebo třeba sami prožili dětství v ústavech. Důvody se často kumulují a mohou vyústit
v situaci, která ohrožuje děti“, říká sociální pracovnice Eva Černá.
Služby jsou poskytovány převážně terénní formou, tzn., že sociální pracovnice dojíždí pravidelně za
rodinou a pracuje s ní. Podporuje rodiče ve výchově dětí, vysvětluje, jak pečovat o malé děti, jak je
rozvíjet. U starších dětí se pracuje na tom, jak nastavit pravidla a hranice a jak budovat respekt k
dospělým. Poměrně často se u dětí řeší záškoláctví a problémy ve škole. Jak jsme uvedli výše, velmi
často se rodiny potýkají s finančními problémy. V těchto situacích mohou sociální pracovnice
pomoci se sestavováním rodinného rozpočtu, naplánováním splátkového kalendáře, mohou
poradit při vyřizování sociálních dávek a různých úlev.
Amalthea také využívá u nás poměrně novou metodu rodinných konferencí. Jedná se vlastně o
rodinnou radu, setkání široké rodiny a blízkých, na kterém všichni společně hledají nejlepší řešení
situace dítěte. Ukazuje se, že pokud rodina dostane důvěru, je v mnoha případech schopna
problémy vyřešit aktivně a sama.
V nabídce Amalthey je i rodinná mediace určená rodinám, které řeší spory ohledně péče o dítě.
Mediace pomáhá nalézt smírné řešení a zmenšuje tak konflikty, kterým je dítě vystaveno
v důsledku rozchodu či rozdílných názorů rodičů.
Vedoucí programu Podpora pro rodinu a dítě Jana Ženíšková dodává: „naší snahou je, aby se rodiče
dokázali dobře starat o své děti a aby jim zajistili odpovídající podmínky a bezpečné prostředí.
Rodinám se snažíme poskytnout podporu co nejdříve, aby se situace nevyhrotila a nehrozilo např.
umístění dítěte mimo rodinu“.
Amalthea z.s. je registrovaný poskytovatel sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a má
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Poskytuje bezplatnou pomoc rodinám s dětmi,
náhradním rodinám i těhotným ženám.
Kontakt: www.amalthea.cz, e-mail.: rodina@amalthea.cz

