
ŠANCE PRO RODINU - SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI ORLICKOÚSTECKA 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF), z operačního programu 
Zaměstnanost (OPZ). 
 
Celkové náklady služby: 5 424 000 Kč 
Dotace z programu OPZ: 5 324 000 Kč 
Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 
 
Hlavním cílem projektu je zajistit místně a časově dostupnou a odbornou službu. Cílem je získat 
stabilní finanční zázemí pro zajištění a udržení běžného chodu služby. Z projektu budou hrazeny 
náklady, které vznikají v přímé souvislosti s poskytováním služeb. 
 
Realizace projektu 
Projekt vytvoří finanční zázemí služby na rok 2018 – 2019 potřebné pro sociální pracovníky 
psychologa a ostatní pracovní pozice. Budou zajištěny finance na osobní náklady zmíněných 
pozic, na odborné vzdělávání a celkové zajištění služby. 
 
Popis činnosti služby 
Posláním Šance pro rodinu je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v takové 
obtížné situaci, kde je nějakým způsobem narušen nebo ohrožen vývoj dítěte. Služba je určena 
pro rodiny, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Služba je poskytována 
přímo v domácím prostředí rodiny na celém území orlickoústecka. 
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia, které potřebují 
podporu při obnově svých základních funkcí, nebo které usilují o navrácení dětí zpět domů 
z ústavní výchovy. 
Šance pro rodinu poskytuje základní sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, které zahrnují: 

 pomoc rodinám s výchovnými, vzdělávacími a sociálními těžkostmi a dalšími potížemi 
souvisejícími s péčí o dítě a obstaráváním domácnosti, 

 podporu při nácviku rodičovských dovedností a při vytváření bezpečného rodinného 
prostředí, 

 podporu a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, 

 pomoc při zajištění kontaktu se společenským prostředím, 
 sociálně terapeutické činnosti. 

Služba nenahrazuje rodičovskou péči a nepřebírá rodičovskou odpovědnost. Především se 
snažíme pomoci rodině stát se samostatnou a nezávislou na sociálních službách. 
Sídlo střediska je v Centru sociálních služeb v Lanškrouně. Stavba Centra byla dokončena v roce 
2012 a jejím vlastníkem je Oblastní charita Ústí nad Orlicí. 
 
Velmi děkujeme za finanční podporu z Evropského sociálního fondu pro operační program 
Zaměstnanost. 
 


