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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
23. 6. 2015, Magistrát města Kladna
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David Prokop
Michal Roule
Olga Vernerová
Lenka Průšová

ORGANIZACE
Centrum pro rodinu VEGA
Centrum pro rodinu VEGA
Člověk v tísni
Člověk v tísni
DC Kladno
Ředitelství Probační a mediační služby Praha
Probační a mediační služba Kladno
Probační a mediační služba Kladno
SMK Kladno
SMK Kladno
SMK Kladno
Dětské krizové centrum Praha
VOŠSP Praha
VOŠSP Praha
VOŠSP Praha
VOŠSP Praha
ZSI Kladno, Manželská a rodinná poradna
Centrum pro rodinu VEGA
Centrum pro rodinu VEGA
Raná péče Kutná Hora
Azylový dům Kladno
Tichý svět, o. p. s.
Tichý svět, o. p. s.
In Iustitia, o. p. s.
ROMODROM, o. p. s.
Za branou, o. s.
Za branou, o. s.
Centrum pro integraci cizinců
Pobočka diakonie Církve bratrské Kladno
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CPSP Rakovník
FOD Hostivice
Orlíček Přední Chlum, o. p. s.
Orlíček Přední Chlum, o. p. s.
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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

Mgr. et Mgr. Petra Černá pohovořila o přínosu
setkávání kulatého stolu pro vzájemnou spolupráci
organizací.
Ing. Vladimír Moucha promluvil o setkání Kulatého
stolu jako o dobré příležitosti k vzájemnému
propojení služeb.

Prezentace aktivit organizace Člověk v tísni

Vendula Karasová (služby pro děti) a Zuzana
Kalčíková (terénní sociální práce) představily činnost
organizace Člověk v tísni. Podrobné informace viz.
prezentace.
Kladené otázky:
 Přispívají rodiče na školku?
(Za Branou o. s.)
Služba je pro sociálně slabé, je zdarma. Výjimkou
jsou letní tábory, kde je vyžadován symbolický
poplatek (cca 200,- Kč) vnímaný jako motivační.
 Jaký je podíl romských a neromských dětí?
(Za Branou o. s.)
Za 100 dětí je to zhruba 30 neromských a 70
romských. V každém městě je však situace odlišná.
Uvedený poměr je jen odhad, etnicita není kritériem
pro poskytování služby, nezjišťujeme ji.


Jak pomáháte s docházkou do školy?
(Probační a mediační služba Kladno)

Pokud je problém, že nechodí do školy, řeší se to a
snažíme se preventivně působit. x pracovníci nejsou
kontrolním článkem. Jde hodně o motivační práci.
U doučování máme větší přehled – 1x za ½ roku
získáváme dotazník od učitelů.
Docházka do školy se řeší i v NZDM – pokud se objeví
signály nebo děti samy řeknou, platí zákaz vstupu do
klubu v den, kdy dítě nebylo ve škole.


Jaká je u doučování motivace rodičů?
(Centrum pro rodinu VEGA)

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Projekt č. 3640069 – Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese
Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám
Realizátor: Obecně prospěšná společnost SIRIUS, o.p.s., Thunovská 12, Praha 1, tel. 257-211-445

Role sociálního pedagoga a možnosti spolupráce
s VOŠ sociálně právní v Praze

Míra zapojenosti rodičů je různá. Na spolupráci
trváme.
Ing. Milan Johanis, Mgr. Monika Havlíčková, Anna
Pokorná a Denisa Josífková představili VOŠ sociálně
právní v Praze a obor sociální pedagog. Dále nastínili
možnosti spolupráce.
Podrobné informace viz. prezentace.
Kladené otázky:
 Studenti jsou na 3-týdenní praxi na 1
pracovišti?
(Centrum pro rodinu VEGA)
Ano. Tento model souvisí s kompetenčním
modelem, který musí každý student splnit. Délka
praxe na 1 pracovišti je 3 týdny z důvodu seznámení
studenta s pracovištěm, s týmem, apod.


Počet hodin, které student stráví na
pracovišti, může činit organizaci problém,
ve smyslu smysluplného naplnění
celkového počtu hodin?
(Za Branou o. s.)
Jsme si toho vědomi, a proto velmi intenzivně
komunikujeme a vyjednáváme s našimi sociálními
partnery a organizacemi. Roli hraje také ochota
pracoviště podílet se na výchově nových sociálních
pracovníků.


Jak škola přistupuje k práci s předsudky a
k problematice etiky?
(FOD Hostivice)
Studenti mají k dispozici seminář, kde řeší praktické
otázky, se kterými se během praxe setkávají. Dále
mají předmět Etnické menšiny, škola musí zajistit
vzdělání v etice.
NNO působící v oblasti primární prevence (aktivní či
pasivní detekce ohroženého dítěte) ve
Středočeském kraji, zejména na Kladensku

Markéta Jindrová představila konkrétní cíl setkání
Kulatého stolu v návaznosti na rešerši a konferenci,
které jsou součástí realizovaného projektu. Vysvětlila
definici pojmů aktivní a pasivní detekce, na který
byla rešerše založena. Dále představila činnost
Centra pro rodinu VEGA Kladno.
Sylvie Šimánková představila konkrétní výstupy a
výsledky projektu Primární prevence ohrožení dětí 1.
tříd ZŠ.
Následovala diskuse na téma Aktivní a pasivní
detekce – zda ji organizace realizují a v jaké míře.
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Organizace měly možnost se představit.
Dětské krizové centrum Praha
-3 roviny aktivit:
1) Linka důvěry – pro děti i pro dospělé
2) Ambulantní činnost – pro děti se syndromem
CAN, dětí týrané či sexuálně atakované
-pracují s dětmi – mají psychology + sociální
pracovníky, realizují vyšetření dítěte, sociální
pracovník pracuje se širším systémem
- spolupracují s OSPOD, PČR,…
3) okamžitá krizová pomoc – okamžitá pomoc dítěte
z ulice s jakýmkoliv problémem
Orlíček Přední Chlum, o. p. s.
-sídlo pod Orlickou přehradou
- provozují ZDVOP
- realizují poradenství v rámci zákona – pracují
s rodinami v krizi (např. když 1 z rodičů umírá,
rozvody,…)
- realizují poradenství učitelům – cílem je změnit
názor, pohled učitele na práci s dětmi sociálně
znevýhodněnými => vzdělávání učitelů
- přínos CPR VEGA – chválí činnost VEGY, povýšení
sanace rodiny
SMK Kladno
-realizace primární prevence formou programů pro
školy (drogy, kyberšikana,…)
Raná péče Kutná Hora
- pracují s dětmi od narození do max. 7 let věku,
které mají mentální, tělesné, kombinované postižení,
opožděný vývoj nebo poruchu autistického spektra
- působnost – celý Středočeský kraj
- při práci provází celou rodinu – 1krát za měsíc se
s rodinou schází, pracují na problému, pomocí
pomůcek zvyšují úroveň dítěte, pracují s rodiči (příp.
manželské problémy), pomoc při získání příspěvku
na péči, kontakty na organizace, apod.
- spolupracují s psychologem v Kutné Hoře
- realizují setkávání rodin => výměna zkušeností
- realizují pobyty rodin (Orlické hory)
- rodiny aktivně neoslovují, čekají, až osloví ony je
(spolupracují s lékaři, roznos letáků, webové
stránky,…) – funguje efekt, že si rodiny o službě
řeknou
FOD Hostivice
- Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, cíl:
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nabídnout dětem namísto ústavní výchovy
přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se
nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro
ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče
- mají pověření MPSV jako zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
- anamnéza přijímaných dětí - zanedbávání, domácí
násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání,
zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace
osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem
zajištění náhradní rodinné péče
- nepřetržitý provoz
Principy péče v Klokánku
- o tři až čtyři děti pečují po všech stránkách
obdobně jako v rodině zaměstnanci FOD –
manželský pár, „teta“ nebo střídavě po týdnu dvě
„tety“ (kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují o
domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi,
chodit s nimi na vycházky)
- Klokánky přijímají děti bez ohledu na věk, proto
sourozence není třeba rozdělovat
- děti se přijímají přímo „z terénu“, bez pobytu v
diagnostickém ústavu
- děti přijímáme nejen na základě soudního
rozhodnutí a na žádost orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, ale i na žádost rodičů nebo samotného
dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné
nebo v jiné krizové situaci (v těchto případech
mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do
té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření)
- průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku je šest
měsíců
- kolem 60 % dětí se z Klokánků vrací domů a 30 %
odchází do náhradní rodinné péče
- více info na: http://www.klokanekhostivice.cz/
Centrum psychologicko-sociálního poradenství
Rakovník
-realizují odborné sociální poradenství
Probační a mediační služba Kladno
- pracují s dětmi na okraji společnosti – kde selhávají
ostatní organizace i školy, děti a rodiče jsou
nemotivovaní
- přínos projektu CPR VEGA – realizace rozcestníku
ve školách + učitel motivuje rodiče
- nízká účast na seminářích pro rodiče (CPR VEGA) je to o motivaci, nejen o nahodilosti; přicházejí spíše
rodiče dětí, kteří to nepotřebují, rodiče dětí, kteří to
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potřebují, ti se o akcích nedozvědí, pokud se
dozvědí, nepochopí a pokud přijdou, stejně
nepochopí
Projekt Proč zrovna já?
-pracují s rodinným prostředím, provází rodiče
trestním řízením
- v rámci primární prevence realizují přednášky a
besedy s dětmi
Pobočka Diakonie CB Kladno
- pracují s rodinami
- pomáhají lidem na okraji společnosti, lidem v krizi,
doprovázejí klienty k lékařům, na úřady, apod.
- realizují dobrovolnický program
- hlavní aktivita – oddlužení, dále rozcestník
- v případě, že není možná insolvence, pomáhají
klientům v komunikaci s exekutory
- vzdělávají klienty ve finanční gramotnosti
- služby jsou zdarma
Centrum pro integraci cizinců
- realizují poradenství pro cizince, kurzy českého
jazyka, vzdělávací a kulturní akce pro cizince a
českou veřejnost, poradenství pro školy
(zprostředkovávají kontakt mezi školou a dítětem, se
kterým si škola nerozumí, zajistí tlumočníka,
vzdělávají rodinu, jak to chodí v ČR, informují školu o
možnostech a povinnostech při integraci dítětecizince)
- rodinné kurzy čj
Za Branou o. s.
- myšlena brána vězení
- pracují s rodinami, jejichž člen je ve věznici –
podporují vztahy mezi rodičem a dítětem, podporují
vztahy s pěstouny, dováží pěstouny s dětmi na
schůzky s biologickými rodiči ve věznici (spolupráce
s Nadací Terezy Maxové)
- cíl – rodinu udržet, aby byl návrat úspěšný důležité je, jak rodina během pobytu ve vězení
funguje, udržet fungující rodinu během i po
propuštění z vězení, aby děti věděly, kdo je jejich
rodič,…
- realizují svépomocná setkání rodin
- film Rodina počká – kazuistiky, jaký vliv má vězení
na rodinu, velký úspěch filmu v ženských věznicích
Poradna Justýna
-pracují s obětmi násilí z nenávisti
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- v rámci primární prevence realizují vzdělávání
učitelů a žáků ve školách, vzdělávání sociálních
pracovníků
Dětské centrum Kladno
- bývalý kojenecký ústav
- věnují se dětem v krizové situaci, nechtěným a
odloženým dětem, dětem z BabyBoxu
- podporují odchody dětí do rodin, pracují
s pěstounskými rodinami
- podporují kontakty pěstounských rodin s dětmi,
jejichž biologický rodič je ve vězení
Romodrom
- Slaný + okolní vesnice
- realizují SAS pro rodiny s dětmi
- terénní práce
- zaměstnanecká školka – maminky umístí své děti,
pobyt dětí není hrazen, mohou odpracovat konkrétní
počet hodin ve prospěch školky; tento typ školky
v červnu končí, klasická školka poběží do konce roku
- projekt doučování pro 1. stupeň ZŠ – pouze pro
Slánské školy
Závěr

Markéta Jindrová ukončila setkání Kulatého stolu.

Zapsala: Markéta Jindrová, 9. 7. 2015
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