
Δικαιούχοι των υπηρεσιών

Η Slezská Diakonie υποστηρίζει οικογένειες που 
μπορεί να χρειαστούν εκπαίδευση για την υποστήριξη 
των παιδιών τους ή αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως 
οικονομικές δυσκολίες ή διαταραχές κατάχρησης 
ουσιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη 
φροντίδα που παρέχεται στο παιδί.

This activity is funded by the European Union via the Structural Reform Support Programme
and implemented in cooperation with the European Commission

Υπηρεσίες υποστήριξης οικογενειών 
με παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών με αναπηρίες

 → Προθυμία και δέσμευση του προσωπικού.

 → Οι εργαζόμενοι υποστηρίζονται μέσω 
εκπαίδευσης και καθοδήγησης για 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

Πλεονεκτήματα

 → H συνολική επαγγελματική εξέλιξη 
μπορεί να διαρκέσει περισσότερο 
λόγω βραχυπρόθεσμων 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

 → Έλλειψη χρηματοδότησης.

 → Έλλειψη επικοινωνίας και δυσκολίες στη 
συνεργασία με τα σχολεία των παιδιών 
λόγω νομικών περιορισμών.

ΑδυναμίεςΗ προσέγγιση

 Ο κοινωνικός λειτουργός που έχει ανατεθεί στην  
 οικογένεια αξιολογεί τις ανάγκες της οικογένειας  
 και καταρτίζει ένα εξατομικευμένο σχέδιο. 
 
 Η οργάνωση παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης   
 (ψυχολογική υποστήριξη, ημερήσια φροντίδα,   
 προσωρινή φροντίδα).

 Αξίες: προσωπική προσέγγιση, σεβασμός προς 
 τους ωφελούμενους και το προσωπικό, 
 προσωπική ανάπτυξη, διαφάνεια
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Το μοντέλο

Η Slezská Diakonie παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης οικογενειών και παιδιών:

Český Těšín, Τσεχική Δημοκρατία

Επικοινωνία
Ester Heczková, Επικεφαλής προγράμματος αναδοχής
pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz
pestouni.slezskadiakonie.cz

Το προσωπικό

Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και βοηθητικό 
προσωπικό. Οι εκπαιδευτές μερικής απασχόλησης 
(με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) υποστηρίζουν την 
εκπαίδευση των οικογενειών αναδοχής. Ο οργανισμός 
προσφέρει προσωπικό με βάση τις ανάγκες, από 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς παρόχους.

Slezská Diakonie

Η Slezská Diakonie είναι μία θρησκευτική MKO, η οποία στηρίζει άτομα
με διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης.
Ο οργανισμός προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και προβλήματα ψυχικής υγείας, 
παιδιά, παιδιά με αναπηρία, και τις οικογένειές τους, ηλικιωμένους και άστεγους.
Προσφέρει επίσης ένα πρόγραμμα ανάδοχης φροντίδας, δομές εκπαίδευσης για παιδιά
με ανάγκες υποστήριξης και λειτουργεί ως διαπιστευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
που παρέχει κατάρτιση τόσο στους εργαζομένους του όσο και σε άλλους φορείς. 

Το πρόγραμμα Οικογενειακής 
Υποστήριξης

Περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης οικογενειών που βρίσκονται σε κίνδυνο
(που παραπέμπονται από τις τοπικές αρχές) στο φυσικό τους περιβάλλον.
Ένας κοινωνικός λειτουργός επισκέπτεται την οικογένεια και παρέχει υποστήριξη
(π.χ. οικονομική στήριξη, διδασκαλία των παιδιών, αντιμετώπιση της κατάχρησης ουσιών). 

Το πρόγραμμα 
αναδοχής

Περιλαμβάνει βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανάδοχη. Αφού τα παιδιά χωριστούν από
τις βιολογικές τους οικογένειές, τίθενται σε προσωρινή ανάδοχη φροντίδα για έως και 1 έτος
και στη συνέχεια μεταβαίνουν σε μακροχρόνια επαγγελματική αναδοχή, όπου μπορούν
να παραμείνουν μέχρι την ενηλικίωσή τους. Κάθε ανάδοχη οικογένεια έχει τον δικό της κοινωνικό 
λειτουργό, ο οποίος επισκέπτεται την οικογένεια μία ή δύο φορές το μήνα και συνεργάζεται
με το παιδί, για να το βοηθήσει να κατανοήσει την ιστορία της ζωής του και του χωρισμού
του και να διευκολύνει την επαφή με τη βιολογική του οικογένεια.

Το πρόγραμμα 
Βοηθού

Ένας κοινωνικός λειτουργός υποστηρίζει μια οικογένεια μόλις λάβει μια διάγνωση
για το παιδί της (από 0 έως 7 ετών). Ο βοηθός καθοδηγεί την οικογένεια σχετικά
με το πώς μπορεί να οργανώσει τη ζωή και τις υπηρεσίες υποστήριξης για το παιδί της.

Ελπιδοφόρες πρακτικές σχετικά με τη ζωή στην κοινότητα
Παιδιά και παιδιά με αναπηρία


