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Osmička pro rodinu - pomoc pro rodiny v obtížné situaci 

Hl. m. Praha 

 

Hlavní přínos 

• pomoc a podpora pro rodiny v obtížných situacích 

• podpora cílená na zachování stability rodin 

• dostupná včasná intervence  

• konkrétní zasíťování do systému pomoci a podpory 

• doprovázení při péči děti, o sebe jako rodiče a o rodinu v širším kontextu 

• primární prevence vzniku komplikovaných krizových situací 

 

Osmička pro rodinu1 je příspěvková organizace městské části Praha 8, která se primárně 

věnuje naplňování konceptu rodinné politiky. K naplňování základních pilířů rodinné politiky 

dochází skrze hlavní účel organizace. Ten je stanoven zřizovací listinou a je definován jako 

poskytování komplexní péče pro laickou i odbornou veřejnost. Komplexní péčí jsou míněny 

podpůrné a rozvojové služby pro jedince, páry, rodiny, skupiny i pracovní kolektivy. 

Kluby a aktivity organizace jsou celoročně přístupné široké veřejnosti. Naším hlavním cílem je 

reagovat na aktuální problémy rodin prostřednictvím nejrůznějších aktivit. Usilujeme 

o vytvoření příznivějšího společenského klimatu a podmínek pro rodiny, díky kterým mohou 

realizovat své zájmy, potřeby a naplňovat rodičovské i partnerské role. Dbáme také na rozvoj 

občanské odpovědnosti, morálních a hodnotových principů a zásad. 

V současné náročné době nabízíme pomoc pro rodiny v obtížné situaci prostřednictvím emailu, 

telefonu a sociálních sítí.  

Naše aktivity jsou cíleny na: 

• pomoc rodičům s výchovně vzdělávacími aktivitami 

• krizovou intervenci – řešení strachu, obav a orientace v opatřeních a nařízeních 

• pedagogicko – psychologické konzultace – doučování školních dětí 

• metodické vedení dětí ve věku od narození po školní období 

• pomoc rodinám se stanovením denního režimu 

• poskytnutí kontaktů na následnou odbornou péči 

• pomoc s trávením volného času – inspirace, informace, doporučení 

Současně nabízí organizace rodinám i možnost účasti na online aktivitách pro děti i rodiče 

(výtvarné a tvořivé aktivity, cvičení pro děti, Dámské kluby tvoření, semináře k distanční 

výuce, digitálním kompetencím ve vzdělání a výchově, aj.). Nabídku organizace rozšiřuje 

i o venkovní aktivity pro celé rodiny s důrazem na rodiny s malými dětmi (viz Pohádková 

cesta). 

 
1 Kontakt: Mgr. Kateřina Halfarová, LL. M. Osmička pro rodinu, Praha 8, Zenklova 1/35. 
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Mezi současné cíle patří provázení rodin velmi náročnou dobou, doprovázení k pomoci 

a podpoře, včasná intervence, poradenství, zprostředkování informací i konkrétní pomoci, 

naslouchání, mapování potřeb, reflexe změn a podpora zachovávání stability v rodinách 

s proaktivním přístupem v době s omezenými zdroji. 

Na základě reflexe potřeb rodin je nabídka pomoci rozšířena i v rovině informační s novým 

programem „S 8 na slovíčko“, kde usilujeme o usnadnění přístupu k informacím v době výrazně 

přetížené změnami ve všech sférách života.  

 

 

Zdroj: http://www.osmickaprorodinu.cz/o-nas/ 
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