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Projektová dokumentace

Zápis ze setkání Kulatého stolu „Posílení spolupráce organizací
poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno“
Název projektu:

Téma kulatého
stolu:
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
20. 10. 2015, Magistrát města Kladna

JMÉNO
Zuzana Dvořáková
Markéta Jindrová
Šárka Melenová
Andrea Poppová
Andrea Kovácsová
Sylvie Pavlíková
Vladimír Moucha
Zuzana Bělohradská
Petra Černá
Jana Petráková
Michaela Štáfková
Michaela Nováková
Hana Holubová
Karolína Fojtová
Denisa Rývová
Barbora Dědičová
Pavla Šmídová
Martina Hájková
Klára Kořenková
Martina Švandová
Dominika Malá
Jakub Dvořák
Marina Raidlová
Ivana Svobodová
Vladimíra Tvrdková

ORGANIZACE
OPS Sirius, o.p.s.
Centrum pro rodinu VEGA
Člověk v tísni
Dobrovolnické centrum Kladno
Dobrovolnické centrum Kladno
SMK Kladno, OSV
SMK Kladno
SMK Kladno
SMK Kladno
ZSI Kladno
ZSI Kladno
PČR – KŘ OTP
PČR, SKPV Kladno
Člověk v tísni
PORADYS
ZSI Kladno, Manželská a rodinná poradna,
CPR VEGA, STEP
SPC Slunce, CPR VEGA
Tichý svět
In Iustitia, o.p.s.
PPP STEP Kladno
CPR VEGA
SPC Slunce
SPC Kladno
SMK Kladno, OSPOD
OPS Sirius, o.p.s.

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
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setkávání kulatého stolu pro vzájemnou spolupráci
organizací.
Ing. Vladimír Moucha představil novou vedoucí OSV
Mgr. et Mgr. Petru Černou. Dále promluvil o plánech
pro budoucí rozvoj sociálních služeb na Kladně.
Prezentace aktivit Centra pro rodinu VEGA Kladno

Markéta Jindrová představila novinky Centra pro
rodinu VEGA:
- pokračuje projekt Primární prevence
ohrožení dětí 1. tříd ZŠ
- zveřejněna Metodika aktivní detekce
ohrožení dětí 1. tříd ZŠ
- zveřejněna metodika Centra pro rodinu
VEGA Kladno
- zveřejněn Průvodce profesemi, institucemi a
službami věnujícími se péči o rodiny a děti
- všechny dokumenty ke stažení zdarma na
webových stránkách Centra VEGA
www.centrumvega.cz
-

Prezentace aktivit poradny Justýna

doplněn Adresář služeb pro rodiny s dětmi,
nyní obsahuje již 70 organizací (dostupný na:
http://adresar.centrumvega.cz/)

Klára Kořenková představila činnost poradny
Justýna, In Iustitia. Podrobné informace viz
prezentace.
Kladené otázky:
 Jsou dostupné statistiky?
(ZSI Kladno)
Statistikám se věnují kolegové. Odhaduji cca 40-50
případů ročně.
Nyní se připravuje Monitorovací zpráva. Po jejím
dokončení budeme distribuovat.
 Jakou máte kapacitu?
(Slunce)
Kapacitu nastavenou nemáme. Tým je široký, každý
se věnuje své oblasti.
Odhadem proběhnou 3-4 konzultace týdně.


Pracujete s obecnou nenávistí? – někdo
někam něco napíše, věnujete se tomu?
(Člověk v tísni)
Monitorujeme sociální sítě, ale vše obsáhnout
nemůžeme. Pokud veřejnost něco takového objeví,
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může nám to nahlásit prostřednictvím formuláře na
webových stránkách. My se tomu poté začneme
věnovat.


Lze Vámi realizované vzdělávání využít pro
naše klienty?
(Člověk v tísni)
Bezplatné kurzy pro klienty jsou v tuto chvíli
naplněny. Lze nás kontaktovat a domluvit se.
Prezentace aktivit Pedagogicko-psychologické
poradny STEP s.r.o.

Martina Švandová představila činnost PPP STEP.
Podrobné informace viz prezentace.
Kladené otázky:
 Ohledně vrstevnických programů – jsou pro
školy dosažitelné finančně?
(SVP Slaný)
Ceník je dostupný na webových stránkách poradny
(v rámci vrstevnických programů je 5 setkání za
9.800,- Kč). Pro malou školu to může být problém x
MPSV bude od roku 2016 opět vypisovat tzv.
šablony, které školám umožňují čerpat na tyto akce
peníze za zjednodušených podmínek.
 Nabízíte kurzy předškolní přípravy?
(PORADYS)
Ano, v tuto chvíli máme 3 skupiny.


Jaká je čekací doba?

Cca 1 měsíc.


Kdy budete realizovat vyšetření školní
zralosti?
(PORADYS)
Zájemci nás kontaktují již nyní, chtějí znám situaci do
zápisu. Běžně se vyšetření v tomto období nedělá, až
v lednu.
Možností je nyní celou situaci zkonzultovat (na co se
do zápisu zaměřit,…) a v lednu na konzultaci navázat
vyšetřením dítěte.


Pracujete se sociálně slabými? Máte
nějakou nabídku pro ně?
(SMK Kladno, OSPOD)
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Zatím ne, ale uvažujeme o spolupráci s organizacemi,
které mají více těchto klientů v péči =>budeme
nabízet množstevní slevu. Dále aktuálně podáváme
projektové žádosti k získání dotací programů pro
sociálně znevýhodněné.
Prezentace nabídky spolupráce v rámci výzkumu
Postoje rodin s dětmi

Vladimíra Tvrdková představila možnost spolupráce
na výzkumu Postoje rodin s dětmi – možnost
zapojení rodin do výzkumu, vyplnění dotazníku za
finanční odměnu.

Analýza poskytování služeb pro rodiny s dětmi
z pohledu Centra pro rodinu VEGA Kladno

Markéta Jindrová představila cíle této části setkání –
získání podkladů pro SMK a pro Komunitní plán.
Dále představila výsledky výzkumu, který byl
realizován na počátku fungování Centra pro rodinu
VEGA Kladno.
Podrobné informace viz prezentace.
Zuzana Dvořáková, metodička OPS Sirius, představila
analýzu služeb z pohledu Centra VEGA a vyzvala
účastníky setkání k diskusi.
Výstupy diskuse:
- chybí terénní služby
- chybí služby sanace rodiny (SAS) – souvisí
s ukončením poskytování služeb Střepu v Kladně
- částečně nahrazuje Poradna pro občanství,
občanská a lidská práva ve Slaném – dělají i terén
- SPC Kladno – poskytuje zdarma předškolní přípravu
– každou středu 9:00 – 12:00, pro děti 5-7 let
- nízká informovanost o této službě
- Vějíř Kladno – má asistentky z ÚP – ráno děti
vyzvednou v rodině, dovedou do školy, odpoledne si
je však musí rodiče vyzvednout sami
- chybí služby pro děti, které vykazují známky
agresivity a nikdo s nimi nechce pracovat – rodiče se
školou nespolupracují

Různé

- ZSI Kladno, Intervenční centrum nově realizuje
práci s agresory.

Závěr

Markéta Jindrová ukončila setkání Kulatého stolu.

Zapsala: Markéta Jindrová, 27. 10. 2015
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