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Projekt unikátní pomoci rodinám s dětmi přichází i do Mladé Boleslavi  

Mladá Boleslav – Podat pomocnou ruku rodinám, které svou situaci nezvládají: topí se v dluzích, řeší 

otázku bydlení nebo neumí jednat s úřady. Tato myšlenka stála u zrodu unikátního 

mladoboleslavského projektu. Pracovníci spolku Respondeo vyrazí do rodin, jejichž děti nemají řádné 

zázemí od rodičů. 

Tým Respondea tvoří sociální pracovníci, psychologové a právníci. Ve Středočeském kraji provozují 

bezplatné občanské poradny a centra pro pomoc obětem domácího násilí a trestných činů. Jedná se o 

experty na oddlužení, rodinné a pracovní právo nebo třeba řešení sousedských sporů. V Mladé 

Boleslavi budou týden co týden docházet do vytipovaných rodin a pomáhat jim řešit složité životní 

situace. A to s jediným cílem: aby v rodinách mohly bezpečně vyrůstat děti. Jednou z klíčových složek 

projektu je spolupráce různých institucí, zejména orgánu sociálně-právní ochrany dětí. „Chceme 

dosáhnout toho, co se nám podařilo v oblasti domácího násilí – tedy že zúčastněné instituce od 

policie, přes sociální odbory a orgány na ochranu dětí, až po neziskové organizace postupují 

v součinnosti,“ popisuje koordinátorka Respondea Alena Líbalová. „Pořádáme společná pracovní 

setkání. Je skvělé, že se díky nim jejich pracovníci často osobně znají a přesně ví, komu zavolat a co 

dělat v případě krizové situace,“ poodkrývá zákulisí projektu Líbalová. 

Krize v rodinách mohou mít různé příčiny. „Pracujeme třeba s rodinami, kde rodiče spadli do dluhů, 

řeší otázku bydlení nebo dětem nezajistí dostatek vyžití v podobě kroužků. Problémy jsou pak i na 

straně samotných dětí: některé chodí za školu, potřebují doučování nebo se například nesnesou s 

nevlastními sourozenci,“ popisuje rozmanitou práci poradkyně Respondea Veronika Horáčková.  

Do rodin dochází pravidelně každý týden. Ve složitějších případech mohou navíc nabídnout podporu 

právníka nebo psychologa, který poskytne lepší vhled do situace a dokáže odhalit i na první pohled 

skryté problémy. „Pomoc je opravdu komplexní a hlavně účinná. Díky grantové podpoře z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů se k ní navíc dostanou i ti, pro které by jinak byly finance 

nepřekonatelnou bariérou. Všechny služby nabízíme klientům bezplatně,“ uzavírá Líbalová. 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se 

zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem 

programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, 

demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských 

práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na 

specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního 

prostředí a klimatické změny. 

Bližší informace poskytne koordinátorka projektu Mgr. Alena Líbalová – tel. 775 561 847, e-mail: libalova@pomocobetem.cz    

                                                              Bc. Jiří Hofman, Respondeo,o.s.                                                           
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