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Datum, místo:
Účastníci kulatého
stolu:

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
12. 5. 2015, Magistrát města Kladna

JMÉNO
Markéta Jindrová
Michaela Svobodová
Sylvie Šimánková
Marina Raidlová
Marie Fořtová
Tomáš Kellner
Ivana Vajdlová
Hana Hudečková
Lucie Svobodová
Zuzana Bělohradská
Petra Cinková
Jana Mirková
Jana Petráková
Michaela Štáfková
Olga Scheinpflugová
Hana Dlouhá
Barbora Dědičová
Pavla Šmídová
Katka Pešková
Dana Lipová
Kamila Rumlová
Vendula Karasová
Denisa Rývová
Karolína Fojtová
Jakub Dutka

Oblast
Zahájení

ORGANIZACE
Centrum pro rodinu VEGA
OPS Sirius
Centrum pro rodinu VEGA
SPC Kladno
DC Kladno
Ředitelství Probační a mediační služby
Praha
Probační a mediační služba Kladno
Probační a mediační služba Kladno
SMK Kladno
SMK Kladno
ZSI Kladno, Intervenční centrum
ZSI Kladno, Terapeutická komunita +
Následná péče
ZSI Kladno
ZSI Kladno
ZSI Kladno, Manželská a rodinná
poradna
Dobrovolnické centrum Kladno
Centrum pro rodinu VEGA, ZSI Kladno,
Manželská a rodinná poradna
Centrum pro rodinu VEGA
Rodinná poradna Slaný
Nadace Sirius
Tichý svět, o. p. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Poradys
Člověk v tísni, o. p. s.
Farní charita Beroun
Popis/závěry/rozhodnutí
Markéta Jindrová zahájila setkání Kulatého stolu.
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Představení organizací

Zástupci organizací se vzájemně představili.

Slovo zástupce SMK

Mgr. et Mgr. Petra Černá zhodnotila přínos Setkání
kulatého stolu pro vzájemnou spolupráci.
Kamila Rumlová představila činnost organizace Tichý
svět. Podrobné informace viz. prezentace.

Prezentace aktivit organizace Tichý svět

Kladené otázky:
 Kolik neslyšících dětí a dospělých je v
Kladně?
(Člověk v tísni)
Není známo přesné číslo, odhad - 500.
 Setkáváte se také s obětmi trestných činů?
(PMS Kladno, Mgr. Bc. Tomáš Kellner)
Ano, setkáváme. Pro naše klienty máme možnost
nabídnout služby právníka.


Jaká je úspěšnost umístění Vašich klientů v
zaměstnání?

Úspěšnost je poměrně vysoká x není úspěšnost
s udržitelností klienta v zaměstnání.


Je to tím, že je od nich očekáváno více, než
zvládnou?

Důvod vidíme v tom, že nemají pracovní návyky
(během pracovní doby odejdou, udělají si pauzu
v době, kdy to není žádoucí, apod.)
Prezentace aktivit organizace Zařízení sociální
intervence Kladno

Bc. Petra Cinková, Dis., Bc. Jana Mirková, PhDr. Jana
Petráková, Mgr. Michaela Štáfková a Mgr. Olga
Scheinpflugová představily činnost organizace ZSI
Kladno a jednotlivých služeb.
Podrobné informace viz. prezentace.
Kladené otázky:
 Jaká je v rámci Manželské a rodinné
poradny objednací doba?
(Centrum pro rodinu VEGA)
14 dnů.


Lze využít právní poradenství samostatně,
bez intervence v rámci Manželské a rodinné
poradny?
(Rodinná poradna Slaný)
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Ano.


Terapeutická skupina pro osoby, které řeší
partnerské vztahy – je otevřená?
(Centrum pro rodinu VEGA)
Skupina je polootevřená, po určité době se uzavírá.


U ambulantních služeb (skupin) je
terapeutem muž a žena?
(Centrum pro rodinu VEGA)
Na každou skupinu jsou 2 terapeuté-ženy.


Klienti TK – od 17 let, kdo řeší děti do 16
let?
(Centrum pro rodinu VEGA)
Nemocnice Pod Petřínem, Praha. V Kladně nic
podobného není. ZSI Kladno je schopné takovou
skupinu otevřít v případě dostatečného množství
zájemců.
Spokojená rodina: Primární prevence ohrožení dětí
1. tříd ZŠ, návaznost pomoci NNO na aktivní detekci

Michaela Svobodová zahájila diskusi na téma Aktivní
detekce.
Dále diskuse na téma spolupráce se školami, s učiteli
a s rodiči.
Podnět – Centrum pro rodinu VEGA by se mohlo stát
iniciátorem setkání výchovných poradců, kde by
každá z organizací měla možnost odprezentovat své
služby směrem ke školám (co mohou školám
nabídnout).

Závěr

Markéta Jindrová ukončila setkání Kulatého stolu.

Zapsala: Markéta Jindrová, 18. 5. 2015
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