
Název projektu: Program psychosociální podpory pro válkou 
stižené uprchlíky v Jordánsku 

 

Místo realizace: uprchlický tábor Zátarí, Jordánsko  

Partnerské organizace:  

 LWF Jordan 

Záměr projektu: Zajistit podpůrné psychosociální aktivity pro rodiny žijící v táboře 
Zátarí, které zlepší jejich psychický stav a odolnost. 

Cíle projektu:  

1) Zvýšení emočního a sociálního blaha pro 230 syrských uprchlíků ve věku 6-17 
let prostřednictvím podpůrných psychosociálních aktivit 

2) 150 rodičů/opatrovníků posílí své vztahy s potomky díky účasti na 
rodičovském tréninku, který se zaměří na zlepšení dovedností v oblasti 
nenásilné komunikace, dětského rozvoje, a vyrovnání se s dopady prožitých 
traumat na fungování rodiny 

Cílová skupina: Celkový počet příjemců podpory v tomto projektu je 260 
domácností, které sídlí v táboře Zátarí. Všechny jsou tvořeny uprchlíky, kteří museli 
opustit své domovy kvůli Syrské krizi. 

 230 dětských a mladistvých syrských uprchlíků ve věku 6-17 let bude 
zapojeno do podpůrných psychosociálních aktivit 

 150 syrských uprchlíků – rodičů/opatrovníků dětí a mládeže bude zapojeno do 
rodinných podpůrných psychosociálních aktivit 

 100 žen bude zapojeno do svépomocných skupin 

Popis projektu v roce 2017: Prostřednictvím zapojení do programu PSS aktivit 
bude budována odolnost dětí a mladistvých coby jednotlivců, ale také celých 
rodin.  

230 dětí a mladistvých ve věku 6-17 let absolvuje 20 lekcí programu PSS podpory, 
v rámci něhož si osvojí dovednosti v oblasti rozpoznávání vlastních emocí 
a schopnosti s nimi pracovat, rozvoje empatie a porozumění emocím ostatních lidí 
a schopnosti navazovat vztahy s vrstevníky. Toto je umocněno zapojením  
rodičů/opatrovníků ze zvláště zranitelných domácností, jejichž sociální podmínky 
představují rizikový faktor pro výchovu a psychický stav dětí, do kurzu o pozitivním 
rodičovství.  

Poskytnutí podpory celé rodině pomáhá stabilizovat prostředí, ve kterém dítě žije 
a posílit pravděpodobnost, že psychosociální podpora vydrží i poté, co program 
skončí svou působnost, a zvýší se tím udržitelnost dopadů celého programu.  



Psychosociální pomoc poskytovaná rodičům také zvyšuje sebevědomí dospělých 
v oblasti jejich rodičovských dovedností a svépomocné skupiny jim navíc umožňují 
navzájem se podporovat s ostatními rodiči, kteří řeší podobné výzvy a problémy ve 
svých domovech. 

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017  

Schválený rozpočet na rok 2017: 5 530 464,51 Kč 

Zdroje financování: MZV ČR, LWF Jordan  

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Procházková, koordinátorka projektu, mobil: 
+420 605 203 861, e-mail: prochazkova.spolu@diakonie.cz 

 

Tento projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 
humanitární pomoci České republiky  

 

mailto:prochazkova.spolu@diakonie.cz

