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Projekt č. 3640069 – Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních
škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich
rodinám
Prezentace organizací a jejich aktivit
10. 2. 2015, Magistrát města Kladna

Účastníci kulatého
stolu:

JMÉNO
Tomáš Kellner
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Lucie Lišková
Lucie Svobodová
Zuzana Bělohradská
Jana Evanová
Ivana Svobodová
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Michaela Svobodová
Zuzana Dvořáková
Lukáš Škvára
Kristýna Hájková
Josef Fečo
Kamila Rumlová
Karolína Fojtová
Karel Fišer
Michaela Nováková
Kateřina Kořínková
Sylvie Šimánková
Marie Krátká
Kateřina Baňacká
Markéta Jindrová

ORGANIZACE
Ředitelství Probační a mediační služby
Praha
Probační a mediační služba Kladno
Centrum pro zdravotně postižené a
seniory Středočeského kraje
Zábradlí
SMK
SMK
STŘEP
SMK - OSPOD
SMK - OSPOD
OPS Sirius
OPS Sirius
ROMODROM, o. p. s.
ROMODROM, o. p. s.
ROMODROM, o. p. s.
Tichý svět, o. p. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Policie ČR, OOK SKPV Kladno
Policie ČR, KŘ OTP
Centrum pro rodinu VEGA
Centrum pro rodinu VEGA
OPS Sirius
In IUSTITIA, o. p. s.
Centrum pro rodinu VEGA

Oblast
Zahájení

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

Představení organizací

Zástupci organizací se vzájemně představili.

Představení projektu Primární prevence ohrožení
dětí 1. tříd ZŠ - aktuality

Michaela Svobodová a Kateřina Kořínková představili
vizi a cíle projektu a aktuální stav projektu – aktivity,
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které již byly realizovány a které budou realizovány.
Kladené otázky:
 Proč bylo pro pilotáž Centra pro rodinu
VEGA vybráno právě Kladno?
(Probační a mediační služba)
Lokalita Kladenska byla vybrána vzhledem k sociodemografické struktuře regionu.
Prezentace aktivit organizace ROMODROM

Kristýna Hájková, Lukáš Škvára a Josef Fečo
představili činnost organizace ROMODROM.
Podrobné informace viz. prezentace.
Kladené otázky:
 Ve Slaném působí také Poradna pro
občanství, občanská a lidská práva.
Nedublujete služby?
(MMK, OSPOD)
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
poskytuje hlavně ambulantní právní poradenství, již
se nevěnuje tolik terénu. Obě organizace se
vzájemně doplňují.


Vaše služby poskytujete Romům i
neromům?
(Tichý svět, o. p. s.)
Ano, klientů romského původu je 40%.


Jsou nějaké podmínky, které klient musí
splnit, aby mohl využívat Vašich služeb?
(Tichý svět, o. p. s.)
Žádná omezení nemáme. Stačí, když klient přijde a
uzavře s námi smlouvu o poskytování služeb.
 Jak spolupracuje ROMODROM se školami?
(Centrum VEGA)
Škola v případě potřeby (např. úraz dítěte,
materiální zajištění dítěte ad.) zkontaktuje
ROMODROM a terénní pracovník buď na základě
uzavřené smlouvy nebo s nabídkou služby
zkontaktuje rodiče a zprostředkuje kontakt se
školou.

Prezentace projektu „Proč zrovna já?“

Mgr. Tomáš Kellner představil projekt „Proč zrovna
já?“.
Podrobné informace viz. prezentace.
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Kladené otázky:
 V projektu je zapojena jako externí
psycholog pouze PhDr. Jana Petráková?
(MMK, OSPOD)
Ano.
MMK, OSPOD: Potřebovali bychom pro naše klienty
kontakty na dětské psychology a psychiatry.
Doporučena nemocnice Motol Praha.
Prezentace aktivit organizace In IUSTITIA, o. p. s.

Závěr

Kateřina Baňacká představila činnost organizace In
IUSTITIA, o. p. s.
Podrobné informace viz. prezentace.
Markéta Jindrová ukončila setkání Kulatého stolu.

Zapsala: Markéta Jindrová, 12. 2. 2015
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