Lokalne Kluby Rodzinne nowa usługa społeczna
dla rodzin z dziećmi
do 5. roku życia zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi
poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

Co to są Lokalne Kluby Rodzinne?
Lokalny Klub Rodzinny (LKR) to nowa usługa społeczna, która promuje wczesne
dzieciństwo i wzmacnia rodziny zagrożone wykluczeniem.
Lokalny Klub Rodzinny stwarza okazję rodzinom do lepszego startu życiowego oraz
zwiększenia ich udziału w życiu społeczno-kulturalnym.
Lokalny Klub Rodzinny ma charakter profilaktyczny, nie zastępuje innych instytucji
czy organizacji powołanych do świadczenia zadań z zakresu pomocy społecznej,
edukacji czy zdrowia.
Lokalny Klub Rodzinny to środowisko odpowiednie rozwojowo dla rodzin z małymi
dziećmi.

Co to są Lokalne Kluby Rodzinne?
Lokalny Klub Rodzinny to przyjazna przestrzeń dla rodzin z małymi dziećmi z małymi
dziećmi (od urodzenia do 5 lat) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznych i ich otoczenia, która:
 będzie dawała rodzinom możliwość spędzenia wspólnie czasu,
 będzie oferowała dobrą zabawę, w inspirującym i uczącym otoczeniu,
 będzie budowała i wzmacniała relacje w rodzinie,
 będzie środowiskiem edukacyjnym dla rodziców i dzieci,
 będzie umożliwiała rozmowy i wypicie ciepłej kawy/ herbaty w gronie innych
rodzin,
 będzie inspiracją dla rodziców,
 będzie integrowała społeczność lokalną.

Co to są Lokalne Kluby Rodzinne?
Każdy LKR będzie działał w oparciu o koncepcję przygotowaną przez Instytut
Małego Dziecka im. Astrid Lindgren (model usługi).
Każdy LKR w zależności od etapu rozwoju rodziny, jej potrzeb i oczekiwań oraz
wieku i zainteresowań dzieci będzie elastycznie oferował (w wymiarze 20 godziny
tygodniowo) różnego rodzaju wsparcie:
 zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i rodziców,
 wydarzenia kulturalno-edukacyjne,
 grupy wsparcia i samopomocowe,
 Indywidualne konsultacje specjalistyczne (np. logopeda, położna, psycholog,
fizjoterapeuta, prawnik).

Dla kogo są Lokalne Kluby Rodzinne?
Działania prowadzone przez LKR będą kierowane do rodzin z małymi dziećmi
(w wieku od urodzenia do 5 roku życia lub oczekujących narodzenia dziecka)
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
Kryterium dostępu:
 rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, rodziny zastępcze,
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
rodzice z niepełnosprawnością, rodzice korzystające z PO PŻ – wymagane
będzie potwierdzenie – zaświadczenie z odpowiedniej instytucji
lub oświadczenie.

Dla kogo są Lokalne Kluby Rodzinne?
Łącznie w projekcie planujemy w ramach działań trzech Lokalnych Klubów
Rodzinnych w okresie od września 2018 roku do października 2020 roku
objąć wsparciem 100 rodzin (300 osób) z terenu województwa wielkopolskiego
(3 wybrane powiaty).

Z kim LKR będą współpracować?
Żłobek,
przedszkole, szkoła

Jednostka
samorządu
terytorialnego

Dom kultury,
biblioteka

Ośrodek pomocy
społecznej, PCPR

Lokalne organizacje
pozarządowe

Ośrodek zdrowia,
lekarze rodzinni,
pielęgniarki
środowiskowe

Lokalny
Klub
Rodzinny

Poradnia psychologicznopedagogiczna

W jaki sposób będziemy pracować w projekcie?
1) Rekrutacja gmin/ powiatów, na terenie których powstaną Lokalne Kluby
Rodzinne (II – III 2018)
2) Dostosowanie modelu usług dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych
wykluczeniem do potrzeb i specyfiki lokalnego środowiska (III 2018)
3) Zbudowanie lokalnych zespołów specjalistów (III - IV 2018)

W jaki sposób będziemy pracować w projekcie?
1) Przeszkolenie trzech lokalnych zespołów specjalistów w zakresie przygotowania
i prowadzenia Lokalnych Klubów Rodzinnych (IV 2018 – III 2020)
2) Wybór i adaptacja lokali na Lokalnej Kluby Rodzinne (V- VII 2018)

W jaki sposób będziemy pracować w projekcie?
6) Prowadzenie Lokalnego Klubu Rodzinnego oferującego wsparcie dla rodzin
z małymi dziećmi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich
otoczenia (IX 2018 – X 2020)





Dobrej jakości oferta dla rodzin z dziećmi od urodzenia do 5 roku życia
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Wczesna interwencja i profilaktyka.
Opieka merytoryczna Instytutu Małego Dziecka – konsultantów
programowych.

W jaki sposób będziemy pracować w projekcie?
6) Prowadzenie Lokalnego Klubu Rodzinnego oferującego wsparcie dla rodzin
z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia
(IX 2018 – X 2020)








20 godzin tygodniowo.
Zajęcia edukacyjno-rozwojowe prowadzone przez konsultantów rodzinnych
(np. Szkoła dla Rodziców, Grupy zabawowe, Klub Przedszkolaka, sala zabaw i
czytania).
Wydarzenia kulturalno-edukacyjne prowadzone przez zewnętrznych
specjalistów (np. rodzinne koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty).
Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez zewnętrznych
specjalistów (np. kontakt z położną , psychologiem, prawnikiem, logopedą).
Grupy wsparcia i samopomocowe.
Materiały edukacyjne dla rodziców – broszury „Listy dla Rodziców”.

Dlaczego warto to robić, czyli planowane
rezultaty działań?









Zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych małych dzieci pochodzących
z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zwiększenie wiedzy i kompetencji rodzicielskich i wychowawczych rodziców
małych dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zwiększenie zaangażowania rodziców małych dzieci zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem w rozwój i wychowanie dzieci.
Skuteczniejsze radzenia sobie rodziców w kryzysach.
Wzrostu poczucia pewności w nowej roli – roli rodzica małego dziecka.
Zwiększenie liczby kontaktów między rodzinami i wymiany doświadczeń.
Integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Dlaczego warto to robić, czyli planowane
rezultaty działań?


Zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia
usług społecznych i zdrowotnych na rzecz rodzin z małymi dziećmi
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.



Większa liczba rodzin małych dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
objętych wysokiej jakości usługami społecznymi (usługami edukacyjnymi).
Większa liczba rodzin małych dzieci zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem, które będą włączane w życie społeczności lokalnej.
Większa liczba specjalistów, którzy potrafią pracować na poziomie wczesnej
interwencji z rodzinami z małymi dziećmi zagrożonymi ubóstwem
lub wykluczeniem.




Co oferujemy w ramach projektu?


Rekrutacja i przygotowanie lokalnego zespołu specjalistów,



Pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora lokalnego (IV 2018r. – X 2020r.),



Pokrycie kosztów wynagrodzenia konsultantów rodzinnych (VII 2018r. - X 2020 r.),



Pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów do wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i
indywidualnych konsultacji (X 2018r. – 2020r.),



Opieka merytoryczna i superwizja pracy Lokalnego Klubu Rodzinnego
(IX 2018r. – 2020r.).

Co oferujemy w ramach projektu?


Pokrycie kosztów drobnych prac adaptacyjnych (VII 2018r.),



Pokrycie kosztów najmu lokalu na potrzeby prowadzenia Lokalnego Klubu
Rodzinnego (VII 2018r. – X 2020r.),



Zakup wyposażenia, materiałów i pomocy do zajęć, środków spożywczych i
środków czystości.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

