STANDARDY WARSZAWSKICH KLUBÓW DLA RODZIN
1.CELE KLUBU
Cel główny:
Tworzenie warunków do wsparcia i rozwoju rodzin z dziećmi i oczekujących na dziecko
z terenu Warszawy poprzez zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla rodzin.
Cele szczegółowe:
• integracja rodzin,
•

zapobieganie izolacji rodzin z dziećmi,

•

podnoszenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów,

•

budowanie relacji samopomocowych,

•

wzmacnianie prawidłowych więzi rodzinnych.

2.ZADANIA KLUBU
Organizacja miejsca i przestrzeni wymiany doświadczeń, wsparcia, spotkań dla rodzin
z dziećmi z terenu m.st. Warszawy.

3. SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA
•

otwarcie na zasoby rodziców/opiekunów,

•

współpraca z rodzicami/opiekunami,

•

zapewnienie poufności,

•

zajęcia prowadzone są w sposób rzetelny i profesjonalny,

•

zajęcia, w zależności od ich charakteru, prowadzone są przez wykwalifikowaną
kadrę - osoby przygotowane do prowadzenia zajęć zarówno merytorycznie, jak i
metodologicznie, a także przez wolontariuszy, rodziców/opiekunów,

•

relacje w Klubie oparte są na szacunku wsparciu i partnerstwie,

•

organizacje wspierają się na zasadach partnerskiej współpracy, dzieląc się
wzajemnie swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami,

•

organizacje, rodzice, Urząd Dzielnicy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz
inne podmioty działające na rzecz rodziny współpracują ze sobą dbając o dobry
przepływ informacji.

4. ORGANIZACJA PRACY
•

min. 1 spotkanie w tygodniu (regularnie stałe dni i godziny),

•

odbiorcy –rodziny z dziećmi i oczkujące na dziecko,
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•

oferta otwarta dla mieszkańców Warszawy,

•

zajęcia prowadzone przez profesjonalistów oraz wolontariuszy,

•

przynajmniej jedna forma stałej działalności powinna być nieodpłatna dla rodziców
i opiekunów z dziećmi.

5. OFERTA KLUBU
Skierowana dla rodzin z dziećmi o oczekujących na dziecko, w tym: zajęcia
ogólnorozwojowe, warsztaty, grupy wsparcia, konsultacje, wykłady i inne.

6. OFERTA PODSTAWOWA NIEODPŁATNA *
•

Spotkania/zajęcia grupowe dla rodzin z dziećmi min. 1 raz w tygodniu.

•

Spotkania ze specjalistami min. raz w miesiącu.

Informacja o tym, iż powyższe usługi są nieodpłatne powinna być wyeksponowana w każdym Klubie
w siedzibie organizacji;
Jeżeli organizacja pobiera opłaty od uczestników zadania, musi jasno określić zasady, na jakich
opłaty są pobierane.

* z zastrzeżeniem, że cała oferta Klubu może być nieodpłatna dla uczestników
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