Šance pro komunitní život v Obrnicích III. - rovné příležitosti pro
obyvatele Malého a Velkého sídliště, CZ.1.04/3.2.00/55.00018
Od března roku 2013 realizuje Obec Obrnice projekt Šance pro komunitní život
v Obrnicích III. – rovné příležitosti pro obyvatele Malého a Velkého sídliště. V rámci
tohoto projektu budou do obce Obrnice zavedeny nové sociální služby. Ty budou rozmístěny
a nasměrovány tak, aby docházelo k "vytažení" příslušníků ohrožených skupin
z nejrizikovějších míst celé obce buď přímo do zařízení klubu, rodinného centra či poradny
nebo do přilehlých bezpečnějších čtvrtí. Projekt bude ukončen v červnu 2015.
Hlavní klíčové aktivity projektu jsou tyto:
- Spolu v ulicích - terénní programy (mapování terénu, kontaktní práce, individuální
poradenství, skupinová a komunitní práce atd.)
- Spolu v ulicích - pracovní a finanční poradenství a nácvik (info o trhu práce, pomoc při
vyhledávání pracovních příležitostí, motivace ke vzdělávání atd.)
- Rodinné centrum Olivín - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (nácvik
rodičovského chování, zajišťování podmínek pro vzdělávání dětí, trénink sociálních
kompetencí rodičů, společné trávení volného času atd.)
- Klub Vulkán - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 - 26 let (terénní práce,
infoservis, individuální práce a poradenství, preventivní, výchovné a pedagogické programy
atd.)
- Klub Vulkán - volnočasový program (přednášky, dílny, exkurze na školách
a u zaměstnavatelů, společenské a sportovní hry atd.)
Hlavním cílem projektu je zastavit trend zvyšování počtu znevýhodněných obyvatel sociálně
vyloučených lokalit v Obrnicích a prohlubování sociálních rizik, realizací provázaných
sociálních služeb stabilizovat situaci a zavést účinné a trvalé procesy sociálního začleňování.
Dílčí cíle jsou tyto:
- zastavit další propad obyvatel SVL do pasti chudoby a přivést je do sítě sociálních služeb
- zlepšit jejich pracovní dovednosti a finanční gramotnost
- posílit soudržnost rodin a zlepšit péči o děti a jejich vzdělání
- podpořit osobnostní rozvoj mladých lidí
- snižovat dopad kriminality a sociálně patologických jevů
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