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Oblast
Zahájení

Popis/závěry/rozhodnutí
Markéta Jindrová zahájila setkání Kulatého stolu.

Představení organizací

Zástupci organizací se vzájemně představili.

Slovo zástupců SMK

Zástupce SMK Mgr. Petra Černá hovořila o projektu
Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ
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s poukázáním na partnerství SMK a Obecně
prospěšné společnosti Sirius, o. p. s.
Představení projektu Primární prevence ohrožení
dětí 1. tříd ZŠ

Markéta Jindrová a Kateřina Kořínková představily
projekt Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ.
Organizace měly po prezentaci možnost klást dotazy.
Kladené otázky:
 Věnuje se projekt také dětem se
zdravotním postižením, které nechodí do
školy a je u nich realizována domácí výuka?
(Svaz neslyšících a nedoslýchavých)
Projekt POD je v rámci aktivní detekce zaměřen na
žáky 1. tříd a jejich rodiny, avšak v rámci fungování
Centra pro rodinu VEGA jsou služby k dispozici všem
dětem a rodinám.
 Jak projekt vnímá ohrožené dítě?
(MMK, OSPOD)
Projekt POD vychází z obecné definice ohroženého
dítěte -> Ohrožené dítě = dítě, u něhož se prostředí
či podmínky jeho života natolik odchýlily od normy,
že mohou bezprostředně poškozovat jeho vývoj a
začlenění do společnosti.
 Kolik škol je v projektu zapojeno?
(PPP SK)
V současné době je do projektu zapojeno 16 škol.


Jak jsou v rámci projektu vybírány školy pro
realizaci seminářů?
(Člověk v tísni)
Semináře pro rodiče jsou realizovány formou
spádových škol, tzn. školy jsou vybírány vzhledem
k umístění v rámci ORP Kladno a ORP Slaný, aby byly
semináře dostupné všem rodičům.
 Jak je nastavena spolupráce s OSPOD?
(Azylový dům Kladno)
OSPOD je o projektu informován od počátku jeho
realizace. Byla dohodnuta vzájemná spolupráce,
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která bude v budoucnu ještě definována a
upřesňována formou vzájemného memoranda.
 Má učitel nějaký návod, co má sledovat?
(PPP SK)
Každý učitel zapojený do projektu má k dispozici
metodický nástroj, který mu umožňuje komplexně
uchopit jeho každodenní práci – sledování dětí a
celého třídního kolektivu. Zároveň mu poskytuje jiný
pohled na dítě.
Metodický nástroj zahrnuje několik možných
pohledů na dítě – pohled vývojové psychologie,
pohled vzdělávání, pohled sociálních vlivů,
osobnostního ladění apod.


Jak v projektu pracujete
s nespolupracujícími rodiči?
(MMK, OSPOD)
Ani v rámci projektu POD, ani v rámci činnosti Centra
pro rodinu VEGA nemáme žádnou „páku“ na
nespolupracující rodiče. Snažíme se o co největší
motivaci rodičů k řešení problému. Role
koordinátora může k tomuto významně pomoci.
 Na které organizace VEGA klienty směřuje?
(SVP Slaný)
Centrum pro rodinu VEGA pracuje s rodinami na bázi
rozcestníku, tzn. v krátkém čase (během 3
konzultací) klienta v problému zorientuje, motivuje a
poté nabízí další možnosti řešení problému – buď je
rodina schopna pomoct si vlastními silami, nebo je
klientovi nabídnut seznam institucí, které mu mohou
s jeho problémem pomoci. V tomto ohledu je
nedílnou součástí práce pracovníků Centra VEGA
síťování organizací.
Zpětná vazba a její místo v organizacích

Markéta Jindrová představila systém zpětné vazby
Centra pro rodinu VEGA. Následovala diskuze na
uvedené téma zpětné vazby a jejího místa
v organizacích.
Kladené otázky, náměty, podněty:
 Pracovníci OSPOD sbírají zpětnou vazbu, ale
na jiné úrovni, než je nastavena v Centru
pro rodinu VEGA.
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(MMK, OSPOD)


Pracovníci organizace Člověk v tísni se
sběrem zpětné vazby zkušenosti nemají.
Zpětná vazba Centra pro rodinu VEGA se
jim zdá pro klienta příliš zahlcující.
(Člověk v tísni)
Klient je na počátku konzultace, kdy podepisuje
Informovaný souhlas, seznámen s obsahem a
s průběhem zpětné vazby. Může se tak rozhodnout,
zda se získáním zpětné vazby udělí souhlas či nikoliv.


Pracovníci organizace SVP Slaný mají se
sběrem zpětné vazby zkušenosti. Jejich
služby jsou ambulantní a pobytové,
zpětnou vazbu sbírají u pobytové služby,
zda došlo k posunu a ke zlepšení situace.
Zde zpětná vazba v podobě konzultací se
školou a následného kontaktu s rodinou
dítěte v ambulantní podobě.
(SVP Slaný)


Pracovníci organizace STŘEP sbírají zpětnou
vazbu od klienta při ukončení péče o
klienta, kdy se dotazují na spokojenost
klienta se službou. Dotazníky odevzdávají
do centrály v Praze, vyhodnocení zpětné
vazby nedostávají. Klient má možnost
rozhodnout se, zda dotazník vyplní či
nikoliv.

(STŘEP)


Zmíněno riziko, kdy se klient může cítit
snižován a mít pocit kontroly ze strany
organizace.
(Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje)
Centrum VEGA se snaží toto riziko minimalizovat
informováním klienta o důvodu zpětné vazby –
zvyšování kvality služby, zjištění dlouhodobého
účinku a zajištění komplexnosti služby. Klient se
rozhoduje, zda se získáním zpětné vazby udělí
souhlas či nikoliv.
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Podrobné informace o projektu lze nalézt na:
www.centrumvega.cz
www.mestokladno.cz
Závěr

Markéta Jindrová ukončila setkání Kulatého stolu.

Zapsala: Markéta Jindrová, 21. 10. 2014
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