FOKUS GRUPA – OBITELJ
Uočeni problemi:
1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole za roditelje
2. Zdravstvene poteškoće članova obitelji
3. Smjenska nastava utječe na kvalitetu života u obitelji
4. Nema programa socijalnog zapošljavanja za ranjive skupine
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1. NEDOSTATAK SAVJETOVALIŠTA ZA OBITELJ I ŠKOLE ZA RODITELJE

Razrada problema
Što imamo:
Organiziranu vrstu nekakvog savjetodavnog rada: razne vrste i teme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiteljski centar - CZSS
Bračno i obiteljsko savjetovalište Caritasa (neki korisnici ne žele dolaziti iz „vjerskih“
razloga)
Sunce – Društvo za psihološku pomoć
Savjetovalište za obitelj i mlade – Udruga za rad s mladima BREZA
Promovita
Molitva i riječ
Ne-ovisnost
Udruga žena „Izvor“
Sklonište za žrtve nasilja u obitelji
Udruga „Živo srebro“
Palia centar Osijek
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Dječja osječka kreativna kućica - Dokkica

Otvorenja pitanja/zaključci/potrebe na osnovu definiranih resursa:
→ postoji li kontinuitet u radu
→ kakva je stručna osposobljenost
→ potrebna je kvalitetna terapija
→ potrebna je obiteljska terapija
→ potrebna je edukacija, suradnja, izrada plana zajedničkog djelovanja u svrhu osnaživanja i
pomoći motiviranim udrugama
→ savjetovanje nije isto što i savjetodavni rad
→ potrebno je utvrditi oblik savjetovanja koji se nudi (istraživanja, utvrđivanje smjera,…)
Dodatna pitanja/nepoznanice:
→ Koliko ima asistenata u nastavi te postoji li potreba za povećanjem njihovog broja te
poboljšanjem usluge
→ Stručni kadar u vrtićima i školama za ranu detekciju
Što nemamo
•
•
•

Tko se točno bavi terapijskim radom?
Nedostaju psiholozi odnosno stručni timovi u školama
Što radi prosvjetna inspekcija?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nema aktivnosti za djecu s ADHD-im? (detekcija)
Sustavno organizirana škola za roditelje (dobrovoljna odn. prisilna)
Razvijanje svijesti – uklanjanje predrasuda
Mreža i koordinacija organiziranih socijalnih usluga
Produženi boravak u svim školama
Dnevni boravci za djecu
Društveno-kulturni centar za mlade i obitelji
Sustav/program za slobodno vrijeme mladih
Dostupnost sadržaja za djecu i mlade
Savjetovanje za osobe s invaliditetom

Izrađen upitnik i započelo mapiranje postojećih savjetodavnih usluga na području grada.

DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Promovirati i razvijati Info centar za obitelj u okviru Obiteljskog centra
Nositelji: Grad, Županija, Obiteljski centar

CILJ 2: Umrežiti postojeće savjetodavne usluge te osigurati razvoj kvalitete i kontinuitet
Nositelji: Grad, Obiteljski centar – CZSS, udruge

CILJ 3: Analizirati postojeće kapacitete i oformiti tim za provođenje redovite škole za
roditelje po osnovnim i srednjim školama
Nositelji: Grad, udruge

3

2. ZDRAVSTVENE POTEŠKOĆE ČLANOVA OBITELJI

Razrada problema

Što imamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udruga Mogu – terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom
HVIDRA
Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja
Klub liječenih alkoholičara
Udruga za djecu s Down sindromom
Udruga Živo srebro
Društvo MRO Osijek – poludnevni boravak za osobe s intelektualnim poteškoćama
Osječki centar za inkluziju
Ne-ovisnost
Udruga obitelji psihičkih bolesnika
Udruga žena branitelja oboljelih od PTSP-a
Udruga oboljelih od PTSP-a
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja
Crveni križ Osijek
Udruga Moje dijete

Što nemamo:
•
•
•
•
•

Ozbiljnu psihološku pomoć (udruge!)
Logistička i financijska podrška udrugama (usluge za Alzheimer)
Besplatnu pravnu pomoć
Dnevni boravak za odrasle osobe s poteškoćama
Rad s djecom alkoholičara te djecom žrtvama nasilja

Problemi osoba ove skupine
→
→
→
→

Nemaju povjerenje u institucije/ustanove/sustav
Loša informiranost
Problem mentaliteta – poricanje - ne žele priznati problem
Transfer traume u obiteljima – braniteljska populacija
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DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJA 1: Izraditi bazu udruga koje pružaju usluge obiteljima sa zdravstvenim poteškoćama
(prema vrstama usluga) i plan njihovog razvoja i održivosti
Nositelji: Grad Osijek

CILJ 2: Izraditi plan i osigurati sredstva za otvaranje dnevnog boravka za osobe s
poteškoćama
Nositelji: Grad Osijek, Županija

CILJ 3: Definirati multidisciplinarni tim za pružanje usluge savjetodavno-psihološke pomoći
oboljelima i obiteljima oboljelih od raznih bolesti te osigurati financiranje usluge
Nositelji: Grad Osijek
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4. NEDOSTATAK PROGAMA SOCIJALNOG ZAPOŠLJAVANJA ZA RANJIVE SKUPINE

RANJIVE SKUPINE: - žene izložene nasilju, osobe s invaliditetom, mladi iz sustava socijalne
skrbi i ostale društveno isključene skupine

Razrada problema

Što imamo:
•

•
•
•
•
•

Mjere poticanja zapošljavanja za određene skupine (bivši zatvorenici, mladi iz sustava
socijalne skrbi: domovi, udomiteljske obitelji…) – ograničenja uvjetovana sredstvima
iz proračuna
Postojeća društveno odgovorna poduzeća koja posjeduju iskustvo i potrebno znanje
Poznati modeli socijalnog zapošljavanja (Neos, Hedona, Humana Nova, Kamensko)
Nacionalna strategija za razvoj socijalnog poduzetništva
Cedra (Klaster za eko-društveni razvoj i inovacije)
Grad Osijek:
o Centar za profesionalnu rehabilitaciju
o Udruge koje su započele programe socijalnog zapošljavanja

(Koji je broj udruga? Privatnika? Broj programa? Potrebno izlistati programe organizirano
prema korisnicima programa/usluga)

Što nemamo/problemi socijalnih poduzetnika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedostatni programi podrške
Smanjena radna sposobnost kod nekih kategorija korisnika
Nedovoljno dionika na lokalnoj razini
Nema zaštitnih i/ili integriranih radionica (zapošljavanje osoba s invaliditetom)
Nedostatan broj socijalnih poduzeća
Zbrinjavanje radnika propalih tvornica
Afirmacija korištenja neiskorištenog gradskog prostora bez naknade (stavljanje u
funkciju prostora)
Nedostatni financijski instrumenti
Nedostatni managerski kapaciteti te neadekvatna managerska struktura

6

DEFINIRANI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Uspostaviti koordinaciju ključnih dionika za razvoj ideje socijalnog zapošljavanja i
razvoj društveno odgovornih poduzeća
Nositelji: Grad, Županija, udruge

CILJ 2: Izraditi program upravljanja neiskorištenim gradskim prostorom za poticanje
socijalnog zapošljavanja ranjivih skupina
Nositelji: Grad

CILJ 3: Izraditi plan zaštitnih i integriranih radionica za ranjive skupine
Nositelji: Grad i gradske tvrtke
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