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Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách

Úvod
Následující publikace přináší několik příkladů dobré praxe při práci s ohroženou
rodinou jak v sociálně vyloučených lokalitách (Most nebo Sokolov), tak i mimo ně.
Zároveň se snaží zpřístupnit čtenáři inovativní a zatím nepříliš známé nástroje práce
s rodinou. Patří mezi ně například rodinná skupinová konference nebo nástroje pro
práci s rodinou, které realizuje o. s. Mosty. Publikace rovněž přináší zajímavé
poznatky z oblasti rodičovských skupin a mateřských center, které fungují na principu svépomoci. Sdílení společných starostí a problémů, které přináší všední den,
posiluje nejen rodiče samotné, ale také přispívá k harmonickému prostředí, ve kterém je dítě vychováváno.
Na publikaci se podíleli především odborníci z praxe. Jejím cílem je ukázat, že
trpělivá, systematická a respektující práce s rodinou, spolu se zapojením státního
a neziskového sektoru, je předpokladem pro zvládnutí její obtížné situace. Synergie
zdrojů může přispět k nápravě poměrů ohrožených rodin a k účinné prevenci odebírání ohrožených dětí do ústavní péče.
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Seznam použitých zkratek
CAN 	Syndrom týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dítěte
DONEZ

Docházka nezaměstnaných

DPL

Dětská psychiatrická léčebna

IS SVI

Informační systém SVI

KCR 	Krušnohorské centrum pro rodinu
a sociální péči Most
MC

Mateřské centrum

MěÚ

Městský úřad

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠ

Mateřská školka

MV ČR

Ministerstvo vnitra ČR

OPP

Obecně prospěšné práce

OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

PK

Předškolní klub

PMS ČR

Probační a mediační služba ČR

PPP

Pedagogicko-psychologická poradna

PSI

Programy sociální integrace

RSK

Rodinné skupinové konference

SAP

Sociálně aktivizační program

SAS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOU

Střední odborné učiliště

SPO

Sociálně právní ochrana

SŠ

Střední škola

SVI

Systém včasné intervence

SVP

Středisko výchovné péče

TAT

Tematicko apercepční test

TM (nebo také TDM)

Tým pro děti a mládež

TSP

Terénní sociální práce

TÚP

Úřad práce

VTOS

Výkon trestu odnětí svobody

ZŠ

základní škola
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Příklady dobré praxe
z České republiky
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Dobrá praxe I.
Ratolest Brno
Občanské sdružení Ratolest Brno bylo založeno v roce 1995 jako nestátní
nezisková organizace. Za osmnáct let svého působení patří Ratolest Brno
mezi respektované poskytovatele sociálních služeb a preventivních programů pro děti, mládež a jejich rodiny z Brna a okolí. Pracovníci organizace dlouhodobě spolupracují s Jihomoravským krajem a statutárním
městem Brnem, městskými částmi a místními institucemi, policií a soudci,
orgány sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační službou ČR,
školami, výchovnými poradci a řadou dalších odborníků a organizací.
Posláním Ratolesti Brno je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým
lidem a jejich rodinám řešit jejich nepříznivou životní situaci nebo jí předcházet tak,
aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Nedílnou součástí aktivit organizace je také rozvoj a podpora dobrovolnictví.
Služby Ratolesti Brno jsou poskytovány zdarma a jsou určeny dětem a mladým
lidem ve věku od 6 do 26 let, kteří se ocitli v těžké životní situaci nebo se potýkají
s problémy, kvůli kterým se dostávají na šikmou plochu. Zpravidla jsou to děti
a mladí lidé, kteří vyrůstají v nefungujícím rodinném prostředí, mají problémy se

10

Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách
vztahy v rodině, s vrstevníky, s chováním ve škole i ve společnosti, obtížně se
vyrovnávají s autoritami, jsou ohroženi zneužíváním návykových látek, hazardem,
kriminalitou nebo sociálním vyloučením.
Základem práce Ratolesti Brno je odborná pomoc, která je poskytována prostřednictvím sociálních služeb a preventivních programů, do kterých se ročně
zapojí přes 600 dětí a mladých lidí. V současné době realizuje Ratolest Brno dva
nízkoprahové kluby pro děti a mládež – Likusák a Pavlač, Sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi, preventivní programy pro mladé lidi, kteří se dostali
do konfliktu se zákonem, a Dobrovolnické centrum Ratolesti Brno.
Nízkoprahový klub Likusák je sociální služba pro děti a mladé lidi ve věku
od 12 do 26 let z celého Brna, primárně z městských částí Líšeň, Vinohrady,
Nový Lískovec a dalších, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy.
Cílem služby je zlepšovat kvalitu jejich života předcházením a snižováním rizik
prostřednictvím sociálních intervencí, preventivních programů, poskytnutím
bezpečného prostoru a prostoru pro volnočasové aktivity. Program je tvořen
dvěma složkami – ambulantní a terénní, jež běží souběžně a celoročně. Součástí poskytovaných služeb je také online práce s klienty, a to především prostřednictvím sociálních sítí.
Nízkoprahový klub Pavlač usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže
ve věku od 6 do 26 let (ve výjimečných případech je otevřen už pro děti od 3 let),
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a žijí v pavlačovém domě, kde se zařízení
nachází, nebo v jeho blízkém okolí. Cílem služby je nabízet dětem a mladým lidem
pomoc a podporu při zvládání každodenních situací, poskytnout bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času, pomáhat jim s překonáváním handicapů
způsobených prostředím, ve kterém žijí, a působit preventivně vůči sociálně patologickým jevům v jejich okolí. Ambulantní forma služby byla v nedávné době rozšířena také o terénní formu práce s mládeží ve věku od 12 do 26 let v sociálně
vyloučených lokalitách v centru Brna.
Sociálně aktivizační program nabízí podporu a pomoc rodinám s dětmi
do 18 let, které se dlouhodobě nacházejí v krizové životní situaci, v jejímž důsledku
je ohrožen zdravý vývoj dítěte. Cílem služby je prostřednictvím odborné pomoci
a dlouhodobého vedení rodiny zajistit, aby děti mohly vyrůstat se svými rodiči
v bezpečném a podnětném prostředí, a předejít tak hrozbě jejich umístění mimo
domov. V případech, kde je již dítě umístěno mimo domov, je cílem programu
udržet kontakt dítěte s rodinou v době jeho odloučení a pomoci rodině upravit její
fungování natolik, aby se dítě mohlo vrátit zpět.
Preventivní programy Změnit směr, Křižovatka a Aristoteles jsou určeny
dětem a mladým lidem od 12 do 24 let, kteří spáchali trestný čin, nebo se pohybují na hraně zákona. Cílem programů je zmírnit negativní dopady konfliktu se
zákonem na nezletilé a mladistvé pachatele, stabilizovat jejich sebehodnocení,
zlepšovat jejich fungování ve společnosti, a snižovat tak opakování jejich trestné
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činnosti. S klienty pracuje psycholog a sociální pracovníci, individuálně i ve skupinách. Programy reagují na potřebu rozšíření nabídky výchovných a sociálních
programů pro Probační a mediační službu České republiky, s jejíž spoluprací jsou
také realizovány.
Poslední a nedílnou součástí Ratolesti Brno je Dobrovolnické centrum, které
poskytuje služby zájemcům o dobrovolnictví v Brně a okolí a propojuje je s organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností. Dobrovolnické
centrum Ratolesti Brno se zaměřuje na pomoc v sociálních službách – ohroženým
dětem, seniorům, zdravotně postiženým nebo lidem s psychickým onemocněním.
Více informací o činnosti Ratolesti Brno najdete na:
www.ratolest.cz

Podpora ohrožené rodiny:
Sociálně aktivizační program
Autorky: Lucie Henzlová, Markéta Míčková
Sociálně aktivizační program SAP pomáhá rodinám v tíživé životní situaci, kvůli
které hrozí odebrání dítěte z domova do ústavní péče. Rodiče nezvládají řešit problémy, kterých je často více najednou. Neví si rady s výchovou dětí, nemohou najít
práci, nemají dostatek peněz, trápí je nemoc, dluhy nebo špatná bytová situace.
V programu SAP vedeme rodiče k tomu, aby se opět dokázali postavit na vlastní
nohy, aby děti mohly vyrůstat v bezpečném prostředí a rodina zůstala pohromadě.
Úzce spolupracujeme se sociálními pracovníky odborů sociálně právní ochrany
dětí v brněnských městských částech.
Cílovou skupinou uživatelů služby jsou rodiny s dětmi do 18 let z Brna a blízkého
okolí, jež se dlouhodobě nacházejí v krizové životní situaci, v jejímž důsledku je
ohrožen zdravý vývoj dítěte. Péči o své děti zvládají tyto rodiny obtížně, neboť není
v jejich silách adekvátně a samostatně naplňovat potřeby dětí, a to v kombinaci
některých z následujících důvodů:
• problematická finanční situace (např. život dlouhodobě na hranici životního
minima, uložená exekuce, dlouhodobá nezaměstnanost, zadlužení, nedostatečný příjem atd.), nevyhovující bytová situace (např. život v sociálně vyloučené
lokalitě, nevyhovující prostory pro bydlení atd.), riziková historie rodiny (např. problémy s alkoholem, domácí násilí, opakované umístění dětí v zařízení ústavní
výchovy, rodič/e vyrůstal/i v zařízení ústavní výchovy atd.), závažný zdravotní stav
některého z rodičů, nižší stupeň vzdělání rodiče/ů (např. nedokončené vzdělání,
chybějící vztah ke vzdělávání, a to vlastnímu i svých dětí, obtíže při zajišťování
potřeb rodiny atd.), dítě začne být vnímáno jako komplikace ve vedení způsobu
života, kterým by rodiče chtěli žít (např. nechtěné rodičovství, životní styl rodičů
neslučující se s výchovou dětí).
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Důsledkem je, že rodiče nemohou:
a) zajistit dětem odpovídající existenční zázemí (např. vhodné stravování, bydlení,
zdravotní péči, vyhovující hygienické podmínky, materiální vybavení – školní
pomůcky, hračky, ošacení),
b) plně rozvinout a udržet své rodičovské chování (např. přístup rodičů k výchově je
nejistý, vztahově a emočně nestabilní, chybějí funkční vzorce rodičovského chování, jako je přijetí dítěte, podpora, zájem, adekvátní dohled, pozornost, vedení
ke vzdělávání, zajištění adekvátního volnočasového vyžití atd.).
Dlouhodobý vliv této krizové životní situace může vést nebo již vedl k umístění
dítěte mimo rodinu, např. do zařízení ústavní výchovy, střediska výchovné péče,
krizového centra a dalších.
Naším cílem je prostřednictvím odborné pomoci a dlouhodobé podpory rodiny
předejít tomu, aby vůbec k hrozbě umístění dítěte mimo domov muselo dojít. V případech, kde je již dítě umístěno mimo domov, je naší snahou udržet kontakt dítěte
s rodinou v době jeho odloučení a pomoci rodině upravit její fungování natolik, aby
se dítě mohlo vrátit zpět.

Program SAP ve zkratce (v roce 2012):
• 28 rodin zapojených do programu;
• 62 dětí a 47 zapojených dobrovolníků;
• 2192 odborných výkonů celkem, z toho 1125 v ambulanci a 1067 v terénu;
• 70 % úspěšných rodin, ve kterých se nám podařilo zamezit odebrání dítěte;
• 4 výjezdové akce pro děti mimo Brno;
• 1600 hodin věnovali dobrovolníci SAPu na pomoc dětem;
• 14 městských částí, kde spolupracujeme s orgány sociální péče o dítě;
• 1 rok v průměru stráví v programu jedna rodina;
• ocenění kvality v sociální péči pro program SAP za rok 2009.

Financování Sociálně aktivizačního programu
S platností zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. byl program financován primárně z dotací MPSV, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a v rámci
daných programových období i z Evropského sociálního fondu. Aktuálně je program
ze 100 % zajištěn z Individuálního projektu Jihomoravského kraje a tento dlouhodobý
šestiletý finanční zdroj do konce roku 2014 garantuje stabilitu programu, rozšíření
kapacity služby a kvalitní personální zajištění. Od roku 2015 je nejisté, zda bude
finanční zajištění programu pouze v režimu státních dotačních titulů, či zda bude opět
otevřena možnost v rámci nového programového období Evropa 2020. Pokud by se
nepodařilo zajistit dostatek finančních prostředků, nebude možné stávající podobu
programu udržet a dojde k omezení poskytovaných aktivit.
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Proces práce s rodinou
Přijetí rodiny do programu SAP
Naprostá většina rodin zapojených v programu SAP je doporučena z odboru sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“´) na základě vyhodnocení situace
rodiny. V prvním kroku dojde k předání základních informací o rodině ze strany
OSPODu (prozatím anonymně), tzn. základní rodinná anamnéza, popis současné
situace rodiny, důvod vedení spisu na OSPOD a předběžná zakázka ze strany
OSPOD. Sociální pracovník programu vyhodnotí získané informace a dojde
k předběžnému rozhodnutí, zda rodina spadá do cílové skupiny, či nikoliv. Kritériem pro přijetí rodiny do programu je souběh alespoň dvou obtížných situací,
které jmenujeme výše v popisu cílové skupiny. Aby byl obraz o rodině úplný,
sociální pracovník programu dohodne prostřednictvím pracovníka OSPOD společnou schůzku s rodinou. Dochází k trojstrannému setkání rodiny, sociálního
pracovníka OSPODu a sociálního pracovníka programu SAP. Tato schůzka se
nejčastěji koná přímo na úřadě, v prostředí, které rodina už zná. Na základě
dohody a individuálního zvážení je možné schůzku uskutečnit v ambulanci nebo
ve výjimečných případech přímo v domácnosti rodiny (tato možnost je volena
tehdy, kdy existují závažné překážky pro to, aby se rodina mohla dostavit jinam,
např. rodič je imobilní nebo rodina opakovaně na schůzku na úřad nepřišla;
návštěva pracovníka programu v rodině je vždy v doprovodu pracovníka OSPOD
a je ohlášená). Cílem této schůzky je jednak představit rodině podrobněji informace o nabízené službě a zadruhé zjistit, s čím rodina přichází, jaká je její zakázka
a jakým způsobem pak rodině můžeme pomoci.
Většina rodin má zapojení do programu nařízeno pracovníkem OSPOD (vychází
to ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Pracovník OSPOD
rodině vysvětlí, jaké další kroky podnikne, pokud rodina nezačne pracovat
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na změně. Rodina je pak často pod velkým tlakem a staví se na odpor. V této fázi
sociální pracovníci programu jednají s rodinami, které jsou v převážné většině
nemotivované ke spolupráci, nechtějí pracovat na změně. Většinou je jejich hlavní
snahou ,,mít klid od OSPOD“. Pracovník programu se v této fázi soustředí zejména
na navázání důvěry s rodiči i dětmi, netlačí na rodinu, pokud nepřichází s jasnou
zakázkou. Snaží se rodiče i děti vyslechnout, pochopit jejich situaci. Vysvětlí rodině
základní principy programu, z nichž důraz klade na dobrovolnost vstupu do programu a respekt k individuálním potřebám každého člena rodiny. Rodina má skutečně možnost se dobrovolně rozhodnout, zda do programu vstoupí, nebo ne,
rozhodnout, zda využije nabízené pomoci. Uplatní tedy svobodnou vůli, přičemž
zná dopady svého rozhodnutí, pokud na změně pracovat nezačne.
Podmínkou využívání služby je uzavření Dohody o zapojení do programu SAP (dále
jen „Dohoda“). Tato Dohoda se podepisuje až tehdy, kdy je jasná zakázka a stanovený cíl/cíle rodiny v programu (jaké změny chce rodina dosáhnout a jakým způsobem). Na první trojstranné schůzce se Dohoda nepodepisuje. Úspěšnost pracovníků
při úvodních trojstranných schůzkách (měřeno za tříleté období) je 80 % – znamená
to, že rodina souhlasí se vstupem do programu, podaří se alespoň částečně pojmenovat zakázku rodiny a je domluvena další schůzka, na kterou rodina přijde. Další
schůzka s rodinou už je dvoustranná – rodina a sociální pracovník programu, tzv.
klíčový pracovník rodiny. Cílem této schůzky je prohloubit zakázku rodiny a pracovat
na vytvoření individuálního plánu. Pokud se to nepodaří na této schůzce, pracovník
se s rodinou sejde ještě jednou. Od první trojstranné schůzky do uzavření Dohody
proběhnou zpravidla 3 až 4 schůzky. Sociální pracovník programu dbá na to, aby
zájemce o službu dobře rozuměl nabízeným službám a jejich podmínkám, také svým
právům a povinnostem a podařilo se sestavit realistický individuální plán.

Podpis Dohody o zapojení do programu SAP
a individuální plánování s rodinou
Současně s podpisem Dohody o zapojení do programu SAP dochází k vytvoření
a podpisu Individuálního plánu (dále jen IP) a zájemce se stává klientem. Dohoda je
uzavírána na dobu 6 měsíců s možností prodloužení. Během této doby pracovník
s klientem pracuje na plnění jednotlivých kroků a dochází k revizi IP. K revizi IP
dochází minimálně jedenkrát před vypršením platnosti Dohody. Pokud jsou cíle
splněny a nové cíle již nejsou, rodina v programu končí. V opačném případě pracovník s klientem pokračuje dále, cíle jsou modifikovány, dochází také k upravení
doby splnitelnosti, dojde k vytvoření nových cílů. Období šesti měsíců je stanoveno
z toho důvodu, že je to doba dostatečně dlouhá a zároveň dohlédnutelná na sestavení reálných cílů a kroků vedoucích k jejich splnění. Pracovníci pomáhají klientům
sestavit takové cíle, aby byly zvládnutelné, časově ohraničené, klienti jim sami rozu15
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měli a akceptovali je a také aby se výsledek dal změřit (pracovník postupuje podle
principu SMART). Takto volené cíle a kroky napomáhají tomu, že se jich opravdu
daří dosáhnout, a to je pro klienta motivačním faktorem.

Podporování samostatnosti klientů
Pracovník volí jednotlivé kroky v poskytování služby vždy se souhlasem a vědomím
klienta, tímto také klienta zapojuje do rozhodování o sobě a své rodině. Základem
úspěchu je, že klient rozumí tomu, co je mu nabízeno, vidí v tom smysl a zároveň
výsledek může ovlivnit. Záměrem sociálních pracovníků je nechávat co nejvíce
odpovědnosti na klientovi tak, aby klient dokázal jednat co nejvíce samostatně.
Nejednají za klienta, ale pouze ho doprovázejí. Jedině tak může klient získat a naučit
se dovednosti, které bude dále ve svém životě potřebovat – ať už se jedná o vyřízení dávek na úřadě, telefonickou objednávku k lékaři nebo vyřízení OP.

Spolupráce s odborníky – s kým a proč
Během poskytování služby je pracovník programu v kontaktu s OSPOD a také
s dalšími odborníky, se kterými participuje na řešení situace rodiny.
Na začátku spolupráce je trojstranně domluven způsob informování OSPODu
o průběhu práce s rodinou, vyměňování informací v rozsahu a frekvenci, se kterými klient souhlasí. Jedná se o informace o průběhu plnění individuálního plánu,
a to těch cílů, které mají spojitost se sociálně-právní ochranou dítěte (IP může
obsahovat i cíle, které nemusí souviset přímo se sociálně-právní ochranou dítěte
a jejich nenaplnění neznamená ohrožení dítěte/dětí). Cíle rodiny jsou například:
,,bude vyřízen doplatek na bydlení a bude posílán přímo majiteli bytu,“ (tento cíl
se vztahuje k sociální situaci rodiny, respektive se jedná o udržení bydlení pro
rodinu a děti), další cíl ,,proběhne zápis dítěte do ZŠ“ (tento cíl se týká zajištění
vzdělání pro dítě a jeho pravidelné školní docházky) a třetí cíl ,,bude zařízena
průkazka do knihovny pro dítě“ (tento cíl má napomoci rozvoji dítěte, ale při jeho
nenaplnění nebude dítě ohroženo). Pracovník programu je zároveň oprávněn
a povinen neprodleně nahlásit situace zneužívání, týrání nebo zanedbávání dítěte,
a sice orgánům činným v trestním řízení nebo OSPODu, a to bez souhlasu klienta. Informování OSPOD se zpravidla děje osobně či elektronicky jedenkrát
za měsíc. Dochází také ke konzultaci situace rodiny a obtíží či úspěchů při práci
s rodinou.
Zpravidla před revizí IP před vypršením šestiměsíčního období probíhá (ne vždy,
záleží na aktuální situaci rodiny a individuálním zvážení pracovníka) trojstranné
setkání rodiny, pracovníka OSPOD a klíčového pracovníka programu. Cílem tohoto
setkání je zhodnocení uplynulého období, jaké cíle a v jaké míře se podařilo naplnit,
jaké úspěchy nebo neúspěchy byly zaznamenány, jaké překážky se objevily atd.
Výstupem je částečná revize IP – nastavení nových či modifikace původních cílů
a kroků vedoucích k jejich splnění (jedná se opět o cíle se spojitostí se sociálně16
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-právní ochranou dítěte). K dokončení revize IP pak dochází bez přítomnosti pracovníka OSPOD.
Trojstranná setkání během poskytování služby probíhají také s dalšími odborníky
zainteresovanými na případu rodiny – nejčastěji pedagogickými pracovníky ve škole
(učiteli, výchovnými poradci, školními psychology), dále pracovníky SVP nebo diagnostických ústavů. Cílem těchto setkání, která se vždy konají za přítomnosti
klienta a s jeho souhlasem, je zpravidla jednání nad konkrétní situací, kterou rodina
řeší. Například opakovaná neúčast matky na třídních schůzkách, problém při kontaktování matky v kombinaci s výchovnými problémy dítěte – tento fenomén se
v rodinách často opakuje. Důvodem pro uzavření se kontaktu se školou je špatná
zkušenost rodičů při jednání s učiteli v minulosti, také to, že nerozumí tomu, co se
po nich žádá. Uzavření se kontaktu je pak pro rodiče způsobem řešení situace,
vyhýbání se problému, obranou před nepříjemnostmi. Čím déle situace trvá, tím
jsou zábrany větší. Řešením pak může být výše jmenovaná trojstranná schůzka
například na půdě školy. Klíčový pracovník je v roli moderátora, je také podpůrnou
osobou pro rodiče (případně i dítě) a zároveň může rodiči tlumočit celý rozhovor
tak, aby jeho obsah skutečně pochopil. Výstupem z takovéto trojstranné schůzky
je doplnění IP, stanovení kroků vedoucích ke změně a také domluva na vyhodnocení situace.
Příklad spolupráce pracovníka programu se školou je popsán v části článku,
která je věnovaná práci s konkrétní rodinou.
V rámci poskytování služby klíčový pracovník spolupracuje s dalšími odborníky,
jako jsou sociální pracovníci úřadů práce (odbor hmotné nouze, státní sociální podpora atd.), úředníci bytového odboru, komunálního odpadu, psychologové v PPP,
DPL, lékaři atd., a to zejména při doprovodu klienta a následném kontaktu s těmito
odborníky.

Nástroje pro práci s rodinou
Konkrétní nástroje pro práci s rodinou jsou voleny individuálně dle posouzení potřeb
rodiny a vždy na základě dohody s rodiči či dětmi. V praxi to znamená, že služba je
,,ušitá na míru“ konkrétní rodině (dle možností služby). Rozhodujícím faktorem pro
volbu nástrojů pomoci je míra samostatnosti, dostatečně/nedostatečně rozvinuté
schopnosti, dovednosti a návyky členů rodiny. Dále jejich individuální potřeby
a také cíle, na kterých se pracuje.
Pracovník se ve fázi navazování spolupráce i dále během poskytování služby
snaží věnovat stejnou měrou jak dospělým tak dětem (zejména dětem starším šesti
let, které mohou využívat doplňkové součásti služby pro děti).

Rodičům nabízíme:
• ambulantní poradenství a terénní práce přímo v rodinách
• doprovod rodičů při jednání s úřady a institucemi
17
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• asistence při řešení právních a finančních problémů
• nácviky zvládání základních výchovných situací, hospodaření rodiny
• spolupráce s odborníky
• společné akce pro děti a rodiče

Dětem nabízíme:
• dobrovolníka jako kamaráda a partnera pro trávení volného času
• seberozvojové skupiny
• volnočasové, vzdělávací akce a hry
• vícedenní výjezdové akce mimo Brno

Specifika práce s dětmi
Dobrovolníci – dobrovolník jako partner pro dítě v jeho volném čase. Klíčovou fází
je výběr dobrovolníka pro konkrétní dítě. Při tvorbě dvojice věnuje klíčový pracovník
pozornost osobnostním rysům dítěte i dobrovolníka tak, aby si co nejvíce vzájemně
rozuměli a podpořil dobré navázání kontaktu mezi nimi. Pokud je tato fáze úspěšná,
je to základ pro dobré fungování dvojice, navázání kamarádského vztahu a důvěry.
Dítě od dobrovolníka může dostávat to, co potřebuje a co je také v silách a možnostech dobrovolníka. Dobrovolník pomáhá dítěti při naplňování jeho osobních
cílů. Nejčastěji objevující se cíle u dětí, na kterých pracují společně s dobrovolníkem, jsou např. najít uplatnění dítěte v jeho volném čase (volnočasový kroužek
nebo klub, kde by dítě mohlo kvalitně trávit svůj volný čas), dále také, zejména
u starších dětí, hledání brigády a učení se různým dovednostem (jízda na kole,
18
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plavání atd.), které mohou dítěti zvednout sebevědomí a posílit tak jeho postavení
v kolektivu (většina dětí v programu má problém při navazování vztahu s vrstevníky,
jejich fungování mezi vrstevníky je problematické, jsou vyloučeni z kolektivu).
Dobrovolníci před samotným zapojením se do činnosti v programu SAP projdou
třídenním školením, zaměřeným převážně sebezkušenostně, jsou zde připravováni
na kontakt s dětmi, prochází modelovými situacemi, do kterých se mohou při kontaktu s dítětem dostat, a učí se na ně reagovat. Každému dobrovolníkovi je pak
během jeho zapojení v programu věnována individuální péče, jsou jim poskytovány
konzultace se sociálním pracovníkem, účastní se pravidelných supervizí a mají
možnost využít nabídku dalších navazujících seberozvojových, zážitkových
programů.
Vícedenní výjezdové akce, jednodenní volnočasové a vzdělávací akce a seberozvojové skupiny jsou další důležitou součástí sociálně terapeutické činnosti a práce
s dětmi. Jsou zpravidla realizovány zážitkovou formou, např. s prvky teambuildingu,
nebo jsou zaměřené na sebepoznávání. Cílem těchto akcí je rozvoj dovedností
(např. komunikačních) dětí, rozvoj osobnosti, posílení a trénink návyků (například
hygienické návyky, společenské návyky), posílení sebedůvěry nebo nabídka různých způsobů smysluplného trávení volného času. Tyto akce umožňují sociálním
pracovníkům bližší poznání přirozených interakcí dětí s ostatními účastníky (vrstevníci, lektoři, dobrovolníci). Sociální pracovníci mají možnost s uživateli individuálně
a skupinově intervenovat, a to v návaznosti na jejich individuální plány. Pracovníci
se snaží při práci s dětmi reagovat na jejich aktuální potřeby, reagují na to, s čím
děti samy přicházejí.
V každém roce proběhnou 4 výjezdové akce mimo Brno na 3 až 4 noci, 8 až
9 jednodenních volnočasových nebo vzdělávacích akcí (například exkurze do
hasičské nebo policejní stanice, beseda o vodících psech nebo rukodělné dílny)
a 1 běh seberozvojových skupin (6 až 8 na sebe navazujících setkání zakončených
dvou- až třídenním výjezdem).

Příklad konkrétní práce s rodinou
Matka Sylvie, 27 let, děti Honza 9 let, Eliška 6 let, Tomáš 1 rok1
Rodina paní Sylvie se do programu SAP Ratolesti Brno dostala na doporučení sociální pracovnice OSPOD v listopadu 2012. Před samotným kontaktováním rodiny proběhla schůzka sociální pracovnice programu SAP se sociální pracovnicí OSPOD. Na této schůzce byly předány
informace o současné situaci rodiny a o předběžné zakázce ze strany OSPOD. Zároveň došlo
k předběžnému vyhodnocení, zda rodina spadá do cílové skupiny služby. Sociální pracovnice
1

Jména jsou z důvodu zachování anonymity klientů změněna
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OSPOD následně doporučila rodině zapojení do programu SAP a došlo k trojstrannému
setkání rodiny, sociální pracovnice OSPOD a programu SAP. Cílem tohoto setkání bylo seznámení rodiny s pracovnicí SAPu, doladění zakázky rodiny a navázání důvěrné atmosféry.
Následná setkání se odehrávala již bez přítomnosti pracovnice OSPOD.
V době, kdy byla rodina do programu SAP doporučena, byla u dvou starších dětí (Eliška,
Honza) soudem nařízena ústavní výchova, ale již čtyři měsíce pobývaly v domácnosti s matkou
na tzv. dovolenku. Ústavní výchova byla dětem nařízena po sérii několika nepříznivých situacích
v rodině, které matka nedokázala sama zvládnout. Spouštěcím faktorem byl mimo jiné rozchod
matky s partnerem, který byl zároveň otcem Honzy a Elišky. Ten, dle jejích slov, neunesl fakt, že
se dcera Eliška narodila s poruchou autistického spektra a po krátkém čase vztahových konfliktů od rodiny odešel. O děti nejevil zájem a matce s výchovou a výživou dětí nepomáhal.
Matka v roce 2010 nedokázala vlastními finančními prostředky udržet bydlení, a tak děti
na vlastní žádost umístila do krizového centra. Protože se bytová situace nezlepšovala a uživatelka nespolupracovala dle očekávání pracovníků krizového centra, dětem byla na začátku roku
2011 nařízena ústavní výchova. S tím matka i otec dětí souhlasili. Z krizového centra byly děti
převezeny do dětského domova vzdáleného 130 km od bydliště matky. Matka v té době navázala nový vztah, ve kterém otěhotněla, a cestování za dětmi do vzdáleného dětského domova
se pro ni stalo komplikací. S dětmi tak přerušila kontakt na dobu několika měsíců. Na začátku
roku 2012 byl případ přidělen nové sociální pracovnici příslušného OSPOD, která s matkou
zahájila intenzivnější spolupráci. Od té doby matka začala o děti projevovat zájem a brát je
na víkend domů, později na dlouhodobou dovolenku. V době, kdy se o děti začala starat sama,
se postupně ukazovaly matčiny výchovné limity. Ty spočívaly především v zapomínání na termíny důležitých lékařských vyšetření dětí, v udržení si nového bydlení a v nedostatečné komunikaci se školou včetně nedůsledného dohlížení na Honzovu přípravu do školy. Právě tyto
problémové okruhy se při navázání spolupráce se sociální pracovnicí Ratolesti Brno staly součástí individuálního plánu rodiny.
Na úvodní společné schůzce, které se zúčastnila sociální pracovnice OSPOD, matka a sociální pracovnice programu SAP, byl v listopadu 2012 specifikován hlavní cíl spolupráce –
stabilizace situace rodiny a usilování o zrušení ústavní výchovy. Mezi dílčí cíle, které v případě
splnění mají vést ke zrušení ústavní výchovy, bylo pak zařazeno:
• zlepšení komunikace matky se školou syna Honzy skrze zahájení spolupráce se školou a realizování případového setkání během přelomu školního roku 2012/2013;
• udržení stávajícího bydlení včasným placením nájmu, na který si matka nácvikem dovedností
na individuálních schůzkách naučí odkládat peníze a šetřit;
• pravidelné návštěvy Honzy a Elišky u dětského psychiatra a dodržování stanovené medikace;
nabídka a zajištění volnočasových aktivit pro Honzu, zejména pak navázání spolupráce s dobrovolníkem pro volný čas;
• podání přihlášky do specializované školky pro Elišku do dubna 2013 a absolvování vyšetření
ve speciálním pedagogickém centru.
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Z důvodu obsáhlosti kazuistiky se však v tomto článku budeme věnovat části případu, a to
konkrétně komunikaci se školou a procesu následného zrušení ústavní výchovy.
Prvních několik schůzek bylo věnováno tématu zlepšení komunikace se školou, neboť stížnostem školy matka nerozuměla a cítila, že k ní třídní učitelka přistupuje negativně a s předsudky.
Třídní učitelka Honzy ve zprávě pro OSPOD uvedla, že je spolupráce s matkou problematická,
neboť se o Honzu nezajímá, nechodí na třídní schůzky a časté absence omlouvá s velkým
zpožděním. Dodala také, že Honza několikrát přišel do školy bez svačiny nebo nevhodně oblečen (to znamená v kalhotách, které mu byly delší, nebo ve větším tričku). Ve škole měl často,
dle popisu učitelky, agresivní nálady. Bezdůvodně urážel své spolužáky nebo v různých situacích reagoval neadekvátně, např. boucháním hlavy o zeď a vykřikováním, že už nechce žít.
V dalších zprávách pak upozorňovala na zhoršující se prospěch, ačkoliv známky dostával stále
stejné – jedničky a dvojky. V prvním pololetí (do ledna 2013) se situace nezlepšovala, zpráva ze
školy byla negativní.
Sociální pracovnice OSPOD si naopak začala všímat zvýšeného tlaku ze strany školy na matku
a navrhovala jako řešení změnu školy. Sociální pracovnice programu SAP navrhla zapojit
do procesu práce s rodinou třídní učitelku, s cílem vytvořit prostor pro vzájemnou diskuzi nad
problémem a společnou tvorbu kroků k řešení situace. Po domluvě s matkou a třídní učitelkou
se podařilo zahájit trojstrannou spolupráci. Před samotným setkáním se školou proběhly dvě
přípravné schůzky sociální pracovnice programu SAP a matky. Došlo k vyjasnění cíle setkání
ve škole a předem se odhadly možné krizové scénáře konfliktů matky a třídní učitelky, kterých
se matka obávala a byly i sílícím důvodem pro vyhýbání se kontaktu se školou z její strany.
Společné schůzky ve škole, která se konala v únoru 2013 pod vedením sociální pracovnice
programu SAP, se zúčastnila matka, třídní učitelka, asistentka pedagoga a výchovná poradkyně. Na schůzce se pak podařilo dojednat konkrétní kroky ke zlepšení situace, mezi které
patřila např. domluva na zajištění psychiatrického vyšetření Honzy, včasné omlouvání absencí,
zajištění doučování a volnočasové aktivity pro Honzu. Matka dostala také prostor třídní učitelce
přetlumočit vlastní verzi příběhu, proč k nařízení ústavní výchovy došlo, a tím tak zamezila růstu
dalších negativních předsudků vůči sobě. Na základě těchto informací potom třídní učitelka
i výchovná poradkyně dokázaly lépe pochopit, co se odehrává v nitru Honzy a s čím vším se
rodina za poslední roky potýkala.
Do května 2013 došlo k realizaci dohodnutých kroků a ke konci školního roku škola poskytla
výrazně pozitivnější zprávu o školním prospěchu Honzy, ale i o spolupráci s matkou. Cíl zlepšení
komunikace matky se školou syna Honzy byl vyhodnocen jako naplněný. Žádost o zrušení
ústavní výchovy nad nezletilým Honzou a Eliškou byla po konzultaci se sociální pracovnicí
OSPOD podána již v březnu, neboť matka prokázala schopnost dostát stanovených cílů,
na jejichž plnění intenzivně pracovala za podpory sociální pracovnice programu SAP. Pracovnice programu SAP byla s rodinou v pravidelném kontaktu, podporovala motivaci matky
ke změně, doprovázela matku v situacích, které pro ni byly obtížné nebo nepřekonatelné.
Za dobu spolupráce se matka naučila lépe organizovat čas a uvědomovat si své rodičovské
povinnosti. Matka se také začala starat o školní prospěch syna Honzy, zahájila spolupráci
s dobrovolnicí na doučování a začala si zapisovat důležité termíny třídních schůzek či vyšetření
u lékaře do kalendáře. Po půlroční spolupráci se podařilo sociální pracovnici SAP prohloubit
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atmosféru důvěry tak, že matka přináší na schůzky nová témata, jejichž otevření pro ni předtím
nebylo příjemné a bezpečné. Díky intenzivní spolupráci pedagogů, sociální pracovnice
z OSPOD a pracovnice programu SAP s rodinou byla v červenci 2013 ústavní výchova nad
nezletilými Honzou a Eliškou zrušena.
Nyní se s rodinou pracuje na novém cíli – zrušení stanoveného dohledu nad dětmi. Ten byl
stanoven po zrušení ústavní výchovy se záměrem dohlížet na další vývoj situace v rodině
a podporovat její stabilizaci.
S matkou proběhlo v období od listopadu 2012 do června 2013 celkem dvacet jedna individuálních a telefonických intervencí. Došlo také k naplnění cíle zajištění volnočasové aktivity pro
Honzu, který se zúčastnil několika volnočasových aktivit a dvou výjezdových akcí pořádaných
Ratolestí Brno. V období prázdnin se započala také spolupráce Honzy s dobrovolníkem. Cíl
pravidelné návštěvy Honzy a Elišky u dětského psychiatra se naplnil částečně – odborné vyšetření absolvoval pouze Honza, v září proběhne vyšetření a stanovení nové medikace i u Elišky.
Přihláška Elišky do speciální školky pro děti s autismem byla podána i s doporučením ze speciálního pedagogického centra. Eliška byla následně přijata a do školky může v řádném termínu
nastoupit. Cíl spojený s udržením bydlení se nepodařil naplnit, a proto byl při revizi individuálního plánu prodloužen do nového období.

Probační program „Změnit směr“ Ratolesti Brno
Autoři: Kateřina Hrušková, Marie Kovářová, Pavel Řezáč
Probační program Změnit směr je podpůrným programem pro mladistvé ve věku
15–18 let, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Program reaguje na potřebu rozšíření nabídky resocializačních programů pro Probační a mediační službu České
republiky, s jejíž spoluprací je také realizován. Posláním probačního programu Změnit
směr je zmírnit negativní dopady konfliktu se zákonem na mladistvé pachatele, stabilizovat jejich sebehodnocení, zlepšovat jejich fungování v sociálním prostředí a snižovat tak riziko opakování trestné činnosti. Program Změnit směr je realizován dvakrát
ročně. Délka jednoho běhu je cca 4 měsíce. Program se skládá z individuálních
setkání (8 po 1,5 hod.), ze skupinových setkání (8 po 2 hod.) a závěrečného výjezdu
mimo Brno. Pracovníci programu usilují o to, aby se snížilo riziko opakování trestné
činnosti klienta a současně aby posílili jeho sociální fungování. Zároveň se snaží také
stabilizovat jeho sebehodnocení a rozvíjet jeho kompetence.

Proč pracovat s delikventní mládeží?
Delikvence v období dospívání je z našeho pohledu stále větší problém. Mladí lidé,
kteří spáchají trestný čin, nebo čin jinak trestný, se dostávají do péče pracovníků
Orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kurátorů pro mládež, pracovníků
Probační a mediační služby (PMS ČR). Tito odborníci jsou ale na základě naší zkušenosti natolik časově vytíženi, že se nemohou cílové skupině intenzivněji věnovat.
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Kontakt nezletilých a mladistvých s těmito odborníky se tak, vzhledem k času,
zaměřuje na řešení nejaktuálnějších problémů klientů.
Důvodů, proč se mladý člověk dostane do problémů se zákonem, může být celá
řada. Delikventní chování souvisí dle dosavadních výzkumů se třemi oblastmi – individuální charakteristiky jedince, vztahové charakteristiky a sociokulturní charakteristiky.
Konkrétně tak za delikventním chováním můžeme spatřovat jak některé osobnostní
charakteristiky a dispozice jedince (např. impulsivita), tak například příčinu v rodině,
problematických vztazích mezi vrstevníky a ve škole, ve vztazích k autoritám. Mladistvý
může prožívat pocity vlastní bezvýznamnosti a nespokojenosti se sebou samým, ale
také to, že se mu ve srovnání s ostatními nedaří a že není pro ostatní zajímavý natolik,
jako jiní jeho vrstevníci. Současně si může myslet, že spácháním trestného činu může
v očích vrstevníků získat obdiv a lepší postavení ve skupině, což by následně mohlo
pomoci zvýšit i jeho sebehodnocení. To může být jedním z hlavních motivů, proč se
mladí lidé zapojují do trestné činnosti. Nízké sebehodnocení může být také odrazem
nefunkční rodiny. Jedinec vyrůstající v rodině, která neplní základní funkce, může toto
přenášet na sebe do podoby nedůvěry ve vlastní schopnosti. Na druhé straně se
domníváme, že ke snížení sebehodnocení u delikventních adolescentů může dojít až
po spáchání daného trestného činu tím, že byl jedinec dopaden. Takový člověk si může
připadat jako ten, který selhal i v této oblasti – tedy trestná činnost mu „neprošla“ (jako
možná jiným kamarádům, kteří se chlubí „nepolapitelností“). Delikvent navíc prochází
celou řadou různých fází vyšetřování, která jsou pro něj v řadě případů velmi stresující.
Často se však jedná o kombinaci působení více faktorů z jednotlivých oblastí, které
následně mohou vést samotného adolescenta k delikventnímu chování. Delikvence je
v tomto našem pojetí tedy brána spíše jako symptom. Domníváme se proto, že právě
intervence do těchto oblastí má za následek zmírnění delikventních projevů. Naše
práce je tudíž zacílena spíše na zmapování výše zmíněných oblastí a následnou snahu
s těmito oblastmi dál terapeuticky pracovat, ať již formou individuálního, skupinového
či rodinného setkávání.
Kriminalita této cílové skupiny je závažná hned z několika důvodů: přímý dopad
na společnost, nebezpečí opakování trestné činnosti a zvyšování závažnosti páchané
trestné činnosti. Bez výchovného zásahu se zvyšuje riziko upevnění a nárůstu delikventního jednání, což má zejména vliv na budování hodnotového žebříčku mladých
lidí, na jejich zapojení do společnosti a na trhu práce. Ačkoliv došlo v průběhu posledních let ke snížení ukládání represivních opatření, stále je tento přístup poměrně
hodně uplatňován. Represivní přístup má však z našeho pohledu spíše negativní
dopad na budoucí životní a profesní dráhu mladého jedince (záznam v trestním rejstříku či pobyt ve výchovném ústavu značně omezí možnosti jedince na další zapojení
do společnosti). Naopak u programů zaměřených na dlouhodobou práci s danými
klienty vnímáme dopad na nepokračování v páchání trestné činnosti jako výrazný.
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Jak program vypadá
Snahu o snížení recidivy trestného chování se snažíme dosáhnout skrze následující
formy práce s klienty:
• skupinová práce (včetně závěrečného výjezdu),
• individuální práce,
• práce s rodinou a rodinným systémem.

Skupinová práce delikventních adolescentů
V rámci práce ve skupině užíváme nástroje skupinové psychoterapie (skupinová
dynamika, skupinová koheze, fáze vývoje skupiny, způsob vedení skupin – direktivita
versus nedirektivita, učení nápodobou, učení se na základě zpětné vazby, rolové
paradigma). Snažíme se i o využívání účinných faktorů psychoterapie jako je například sdílení svých problémů s druhými či korektivní znovuprožití dřívějších zkušeností
ve skupině. Techniky využívané v programu kladou důraz nejen na práci s kognitivními procesy ovlivňujícími chování jedinců. Zároveň také předpokládají schopnost
techniky prohloubit již existující pocity. Vzhledem k věkovým nárokům skupiny využíváme techniky verbální i akční, nabízející určitou strukturovanost setkání (bezpečnější) a rovněž pestrost pro udržení pozornosti. Při této formě práce využíváme
techniky arteterapie či dramaterapie. V rámci skupiny pracujeme s tématy, jakými
jsou konflikty, sebepoznání, vztahy s vrstevníky apod. Práce ve skupině probíhá tak,
že s celou skupinou (cca 12 mladistvých) se v rámci jednoho setkání věnujeme jednomu tématu, na které využijeme nějakou hlubší techniku. Cílem je, aby si mladiství
mohli prožít např. konfliktní situaci a zjistili, jak na ni reagují. Poté se věnujeme propojení zážitku ze skupiny s jejich reakcemi mimo tuto skupinu.

Individuální práce s delikventními adolescenty
Individuální práce s klientem doplňuje práci skupinovou a přináší možnosti individuálního přístupu ke klientovi. V rámci individuálního kontaktu využíváme účinné psychoterapeutické faktory – především pak budování vztahu, projevování empatie
a akceptace klienta či práci s identifikací klienta s terapeutem/pracovníkem či práci
s přenosem. Převážně je v těchto sezeních využíván přístup nedirektivní, snažící se
o odkrytí kauzálních souvislostí klientova jednání a zaměřený na vnitřní prožitky
klienta. Tento přístup vychází především z osobní zkušenosti pracovníků (v rámci
kurzů, ale zejména dlouhodobých psychoterapeutických výcviků pracovníků –
integrativní terapie a gestalt terapie) a také ze zkušenosti prokazatelných změn
druhého řádu u klientů (tedy změny dlouhodobějšího trvání), u nichž byl tento přístup aplikován. Vzhledem k tomu, že pro některé adolescenty může být proces
pouhé verbální výměny v individuálním setkání náročnější, opíráme se při své práci
také o některé techniky arteterapie či některé diagnostické techniky, které jsou
při následující terapeutické práci rozvíjeny (především pak techniky projektivní).
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Práce s rodinou klienta
Domníváme se, že pokud mladistvý páchá trestnou činnost, souvisí to v řadě případů s prostředím, v jakém se nachází. Rodina jako primární sociální skupina hraje
v této oblasti významný faktor. K tomu, abychom dosáhli lepších výsledků, je proto
vhodné zapojit celou rodinu klienta. V rámci rodiny jsou totiž problémy každého
člena nahlíženy z různých úhlů pohledu. Tyto odlišné pohledy (obzvláště ty nepojmenované a nesdílené) mohou často vytvářet či podporovat nedorozumění
a vyvolávat nepříjemné pocity jedince. Naším cílem během rozhovoru s rodinou
není sjednocovat rozdílná očekávání, ale dát prostor pro to, aby rozdílná očekávání
mohla zaznít v bezpečném prostředí, které bude dostatečně podporovat následnou konstruktivní práci s vyřčeným tématem.
Program je realizován již 5 let. Za tu dobu bylo zapojeno více než 130 klientů
ve věku od 15 do 18 let. Tito klienti spáchali nejrůznější trestné činy (případně činy
jinak trestné). Jednalo se zejména o krádeže, loupeže, ublížení na zdraví, těžké
ublížení na zdraví, poškozování cizí věci apod. Během tříletého období, kdy byl
projekt podpořen z ESF ČR, byla sledována úspěšnost programu. Na základě šetření míry recidivy klientů, kteří úspěšně ukončili program, jsme zjistili, že více než
95 % klientů neopakovalo do roku po ukončení programu nezákonné chování.
Plnění stanovených cílů hodnotíme průběžně prostřednictvím sledování kvantitativních a kvalitativních ukazatelů.
Kvantitativní ukazatele – počet klientů, počet zrealizovaných individuálních a skupinových setkání, výjezdové akce. Zdroj: osobní složky klientů, záznamy z jednotlivých setkání a akcí, pracovní výkazy pracovníků.
Kvalitativní ukazatele – možnost sledování např. snížení výskytu nežádoucího
chování (např. vytipováním konkrétního ukazatele, jejž můžeme sledovat v průběhu
projektu i po jeho skončení, př. počet neomluvených hodin ve škole, aj.). Zdroj:
osobní složky klientů, zpětné vazby od klientů prostřednictvím dotazníkového šetření na konci účasti v projektu, zpětné vazby od spolupracujících organizací PMS,
pracovníků OSPOD, kurátorů pro mládež.

Pro účely evaluace programu máme zpracované dvě části.
První část evaluace je itinerář (tužka – papír). Výroky v tomto itineráři se zaměřují na
oblasti, které jsou součástí skupinových setkání (komunikace, empatie apod.). Kvantitativní část (dotazník) je administrován klientům před zahájením spolupráce a také
ke konci spolupráce. Na základě rozdílů ve zjištěných hodnotách je možné posoudit
progres klientů. Díky němu můžeme vyhodnotit posun klientů v daných oblastech.
Druhou částí evaluace je projektivní příběh (obdoba TAT testu), kdy klienti příběh
dotvářejí. To umožňuje lépe poznat, jak o situacích přemýšlejí a zda se jim daří při
svém zvažování brát do úvahy také druhé lidi apod. Díky tomuto testu je možné
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opět posoudit progres v oblastech, které vnímáme jako důležité (otevřenost,
schopnost vcítit se do druhého, vztahová oblast, respektování autorit apod.). Kvalitativní část (projektivní test) je zaměřena na zjištění empatie daných klientů, způsobů řešení konfliktních situací apod.

Příklad konkrétní práce s rodinou
Matyáš
Osobní anamnéza:
Matyáš2 (17 let) studuje 2. ročník SOU – obor malíř, natěrač. Škola ho nebaví, známky má
podprůměrné. Nemá představu, co bude chtít po škole dál dělat. Tvrdí o sobě, že není moc
spolehlivý, nerad něco řeší, má spíše pomalejší tempo. Matyáš má rád legraci a je rád středem pozornosti, i když je to na jeho vlastní úkor („šašek“). Ve volném čase hraje fotbal, baví ho
počítačové hry a chození ven s kamarády. Matyáš kouří, občas užívá marihuanu a alkohol.

Rodinná anamnéza:
Matyáš žije od svých 13 let v dětském domově, kde je umístěn společně se svými dvěma mladšími bratry (12 a 14 let). Důvodem pro umístění dětí do dětského domova bylo to, že se o ně
matka nedokázala postarat (během její dlouhodobé nepřítomnosti vyhořel jejich byt). Čtvrtý sourozenec (16 let) je aktuálně v diagnostickém ústavu kvůli problematickému chování (užívaní drog,
krádeže, útěky z domova). Rodiče Matyáše jsou rozvedení, nestýkají se. V minulosti byly vztahy
mezi rodiči velmi špatné. K tomu přispěl fakt, že otec měl problémy s užíváním alkoholu a drog.
Rodina byla vyšetřovaná kvůli domácímu násilí. Otec je aktuálně ve výkonu trestu, nestýkají se
spolu. Matka má aktuálně nového přítele, se kterým žije v mobilním domě. Současně je matka
v péči psychiatra pro paranoidní schizofrenii. Pobírá invalidní důchod 3. stupně. Matyáš se s matkou pravidelně stýká, jejich vztah popisuje jako dobrý. Důležitým členem rodiny je dle Matyáše
také jeho teta (sestra matky), u které tráví pravidelně velkou část letních prázdnin. Rodina je
vedena v evidenci pracovníků OSPOD. Děti i matka jsou s nimi v pravidelném kontaktu.

Trestný čin:
Matyáš se společně se svým kamarádem dopustil trestného činu krádeže. Nepodílel se přímo
na samotné krádeži, byl však spolupachatelem (hlídal, aby nikdo nic neviděl, podělil se s kamarádem o peníze). U Matyáše se jednalo o první podobný čin, do té doby neměl nikdy se zákonem
problémy. Probační program Změnit směr byl Matyášovi doporučen pracovníky Probační
a mediační služby (PMS ČR) v rámci dohledu, který mu byl ustanoven soudem. Kromě dohledu
a probačního programu měl Matyáš vykonat také obecně prospěšné práce (OPP) v délce 50 hodin.

Průběh spolupráce:
Matyáš začal do probačního programu Změnit směr docházet v březnu roku 2012. Na první
setkání ho doprovodila jeho sociální kurátorka. Matyáš byl seznámen se všemi náležitostmi
2
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probačního programu a dobrovolně se rozhodl ho absolvovat. Matyášovým cílem bylo program úspěšně dokončit, protože „chce mít po problémech a nechce si to dál ještě víc komplikovat“. První setkání Matyáše s pracovníkem programu byla zaměřená především na vzájemné
seznámení a navázání vztahu. Náplň individuálních setkání si určoval sám Matyáš. Pokud nepřicházel s vlastním tématem, nabízel pracovník různé pomocné materiály (rozhovor, osobnostní
dotazníky, testy profesní orientace, techniky „ideální den“, „křivka života“, „zakleté kameny“,
motivační rozhovory, práce s projektivními kartami aj.), které pomáhaly Matyášovi najít to, čemu
by se chtěl věnovat. Matyáš se tak společně s pracovníkem vracel k událostem týkajícím se
trestného činu, rodiny, vztahů s kamarády, s rodinou a učil se reflektovat své chování a jednání.
Díky tomu se často dostal k otázkám, které by ho před tím nenapadly (např. jak bude vypadat
jeho budoucí život, co by chtěl všechno dělat, co ho mrzí, čeho lituje, co mu chybí, co má).
Oblasti, kterým se Matyáš chtěl během spolupráce nejvíce věnovat, byly:
Matčina nemoc (edukace o schizofrenii) – vzhledem k tomu, že Matyáš pořádně nevěděl, co
schizofrenie vlastně znamená (matka se s ním o tom nikdy nebavila), měl o nemoci nereálně
představy (bál se, že by mu matka mohla ublížit, že by ho mohla nemocí „nakazit“, nevěděl, jaké
jsou rozdíly mezi projevy nemoci a normálním chováním matky). Pracovník Matyášovi připravil
základní informace o nemoci a společně si o nich povídali. Celému procesu edukace pomohlo
také to, že matka sama začala spolupracovat s organizací, která pomáhá lidem s duševním
onemocněním, a sama pak dokázala o své nemoci hovořit.
OPP – Matyáš měl v plánu během prázdnin tyto hodiny odpracovat, nevěděl však, kde si má
najít místo, kde je odpracuje, jaké dokumenty k tomu potřebuje, komu se hlásit apod., protože
mu celý proces přišel velmi náročný, rozhodl se, že OPP nebude vykonávat („ono se na to třeba
zapomene“). Matyáš toto téma přinesl na individuální setkání a díky tomu bylo možné o něm
diskutovat s pracovníkem, se kterým pak společně vyhledali všechny potřebné informace, spojili se s pracovníky PMS a hledali místo, kde by Matyáše OPP bavilo vykonávat. Nakonec měl
Matyáš možnost se rozhodnout, zda tyto práce vykoná, nebo ne, a bude připraven na důsledky
svého rozhodnutí. Důležité pro tento proces bylo to, aby měl Matyáš k dispozici všechny relevantní informace v takové formě, aby jim dokázal plně porozumět.
Volný čas a finance – Matyáš často přicházel s tématem nudy. Společně s pracovníkem se
zaměřovali na téma volného času a jeho naplnění. Matyáš popisoval svůj režim v domově
a srovnával ho s tím, jak to vypadá, když je na víkend doma, mluvil také o tom, s kým a jak svůj
volný čas tráví. Díky technice „ideálního dne“ si Matyáš dokázal uvědomit, co ho baví, co dělá
rád a co dělá jen proto, že nemá nic jiného na práci nebo je k tomu kamarády naváděn. Toto
téma bylo pak úzce spojeno s oblastí financí a samotného trestného činu. Matyáš se s pracovníkem vracel k motivu trestného činu (nedostatek peněz, přání koupit si nové oblečení), jeho
schopnosti hospodařit s penězi, které má k dispozici, způsobech, jak je možné si peníze opatřit
(legálně X nelegálně) a důsledcích, které z takového jednání plynou. Matyáš také hovořil o sociální situaci své rodiny a přání, že by chtěl v budoucnu žít jinak.

Ukončení programu a hodnocení:
Matyáš dokončil probační program v srpnu se 100 % účastí. O jeho fungování v programu byla
pracovníky vypracována závěrečná zpráva, která byla předána pracovníkům PMS a státnímu
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zastupitelství. Během vzájemné spolupráce Matyáš dokázal během 14 dnů odpracovat nařízené OPP a našel si krátkodobou brigádu ve městě. Začal také reálněji uvažovat o svém dalším
působení mimo domov (Matyáš zde může být do 19 let – pokud bude dokončovat školu).
Ačkoli byla Matyášova docházka do programu dobrovolná (program mu nebyl nařízen), vykazoval po celou dobu trvání programu velký zájem program nejen „odchodit“, ale také si z něj
něco odnést. Matyáš byl celou dobu spolupráce velmi otevřený, energický a dokázal se v rámci
svých možností zamýšlet nad důsledky svého chování. Z Matyášova přístupu bylo znát, že
na setkání přichází rád. Do budoucna je důležité, aby byl Matyáš podporován a motivován
k dokončení školy, která je důležitá pro jeho budoucí uplatnění. Ačkoli si sám Matyáš dokončení
školy přeje, je pro něho někdy těžké tento zájem udržet. Pomůckou k udržení zájmu by mohlo
být mapování jeho profesní dráhy a vzhledem k jeho věku i mapování jeho představ o fungování
mimo dětský domov.

Financování probačního programu Změnit směr
Prostřednictvím programového období 2007–2013 Evropského sociálního fondu
byl program Změnit směr tři roky finančně zajištěn. Díky této podpoře bylo umožněno program akreditovat jako probační, a tak si zajistit finanční prostředky
z dotací Ministerstva spravedlnosti, Jihomoravského kraje a Statutárního města
Brna. Bohužel pokračování finanční podpory z ESF se nám nepodařilo dále zajistit
a aktuálně je program závislý na uvedených státních dotacích, jejichž možnosti
bývají každoročně omezené a způsobují nejistotu udržení probačního programu.
Pro rok 2013 se nám podaří probační program udržet, ale pro další roky je finanční
zajištění nejisté i vzhledem k aktuálně neznámým prioritám nového programového
období Evropa 2020.
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Dobrá praxe II.
Člověk v tísni. o.p.s. – Programy sociální integrace
(Sokolov)
Autorka: Markéta Kavalíková
Sociální služby poskytuje organizace Člověk v tísni o. p. s v České republice od roku 1999. Tehdy pod hlavičkou Terénních prací přišel s nabídkou
sociálního poradenství, jehož smyslem je pomáhat lidem z chudinských
čtvrtí. Postupem času se záběr činnosti organizace rozšiřoval, až v roce
2006 vznikly Programy sociální integrace (PSI).
V současné době působí pracovníci PSI asi v 60 městech v České republice
i na Slovensku. Jejich činnost je soustředěna v 9 pobočkách ve městech Kladno,
Plzeň, Liberec, Sokolov, Bílina, Praha, Chomutov, Ústí nad Labem a Olomouc. Celý
tým tvoří okolo 200 zaměstnanců, mezi které patří terénní sociální pracovníci,
poradci, vzdělávací pracovníci, koordinátoři a zhruba 200 dobrovolníků.
Činnost našich pracovníků lze rozdělit do několika fází. Zpočátku se snaží zabránit pokračujícímu sociálnímu propadu jednotlivce či celé rodiny. Po stabilizaci situace je dalším úkolem nalezení řešení problémů, které sociální pád zapříčinily.
Konečným cílem je pak dosažení stavu, kdy rodina získá dostatečné kompetence,
které jí v budoucnu umožní své problémy řešit již bez pomoci sociální služby.
Velkou pozornost věnuje organizace dětem a jejich vzdělávání. V předškolních
klubech připravuje ty nejmenší na zápis do školy. Po nástupu na ZŠ s nimi její dobrovolníci pracují na zlepšení školních výsledků. Později jim pomáhá při nalézání cest
k dalšímu rozvoji a uplatnění. Dětem se věnujeme i ve volném čase. To vše probíhá za aktivní účasti rodičů, kteří jsou nedílnou součástí veškerých aktivit. Pomocnou ruku nabízí také školám a učitelům. Po celé ČR pořádá školení pro pedagogy,
kterým představuje inovativní vyučovací přístupy, které se osvědčily v zahraničí. Principy inkluzivního vzdělávání, které zabraňují nesmyslné segregaci některých dětí již na počátku jejich života, prosazuje při jednání na všech úrovních.
Základním kamenem podpory zůstává přímá práce s rodinou nebo jednotlivcem. Terénní sociální pracovníci se zaměřují na eliminaci negativních dopadů
života v prostředí sociálního vyloučení. Ty souvisí zejména s neadekvátním bydlením, dlouhodobou nezaměstnaností a vysokou zadlužeností. Kromě toho se
organizace snaží i o systémové změny. V rámci kampaní „Právo patřím bystrým“ a „Index etického úvěrování“ pracuje na odstraňování příčin, které v posledních letech vedly k extrémnímu zadlužení české společnosti. Vychází přitom vždy
z poznatků a zkušeností, které získala během přímé práce v terénu.
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Pobočka Sokolov
V Karlovarském kraji společnost Člověk v tísni působí již od roku 2001, kdy ve městě
Sokolov započala s nabídkou terénní sociální práce, později se poskytované služby rozšířily o další podpůrné programy pro jedince i rodiny, již jsou postihnuti sociálním vyloučením. V roce 2006 v Sokolově vznikla samostatná regionální pobočka, odkud byla
řízena činnost pracovníků působících v dalších městech a obcích. Jednalo se zpočátku
o koordinování pomoci v Oloví, Rotavě, Kraslicích, Karlových Varech, později se k tomu
dále přidal Chodov a okolí, Ostrov, Jáchymov, Nejdek a další obce. Pobočka v současnosti realizuje několik aktivit, které směřují k integraci sociálně vyloučených osob a rodin.
Patří mezi ně mimo jiné i podpora ohrožené rodiny prostřednictvím sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi a vzdělávání těch nejmenších v předškolním klubu.

Podpora ohrožené rodiny
Tyto aktivity jsou zajišťovány zejména sociálně aktivizační službou pro rodiny
s dětmi (SAS).
SAS poskytuje pobočka Sokolov od roku 2009. Cílem této činnosti je poskytnout
komplexní sociální službu, která umí pokrýt potřeby celé rodiny. Zaměřuje se na rodinu
jako celek, přičemž je veliká pozornost věnována dětem, aby nebyl ohrožen jejich vývoj.
Společně s rodinou řeší pracovníci zejména výchovu a péči o děti, jejich vzdělávání
a volný čas nebo hospodaření v rodině. Předpokladem je dlouhodobější a komplexnější spolupráce, pracovník společně s klientem na začátku spolupráce vypracovává
individuální plán, ve kterém si klient určí cíle, kterých chce společně s pracovníkem
dosáhnout. Ve většině případů se řešení neobejde bez spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dítěte. Samozřejmou součástí služby je spolupráce i s dalšími organizacemi a institucemi, např. dětskými domovy, školami, středisky výchovné péče atp.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou vymezeny zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 65 jako terénní, popřípadě ambulantní
služby poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Služba závazně obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Kromě služeb sociální prevence obsahují sociální služby sociální poradenství, které
podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zahrnuje:
a) základní sociální poradenství,
b) odborné sociální poradenství.
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Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je
povinnou činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, tzn., že poskytovatel sociální služby je vždy povinen tuto činnost zajistit.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin a osob v občanských poradnách, manželských
a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním
postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Tyto činnosti vykonávají v rozsahu vymezeném níže pomáhající profesionálové, kteří
naplňují předpoklady stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
Nejčastějšími zakázkami, které rodiny řeší, jsou zadluženost (sepisování žádostí
o splátkové kalendáře, komunikace s exekutory a věřiteli), bydlení, vzdělávání dětí
(podpora rodičů v domácí přípravě, v komunikaci se školami, sociálními kurátory
apod.), výchova dětí a vztahy v rodině (řešení záškoláctví s rodiči dětí, podpora
v náhradní rodinné péči apod.) a sociálně-právního poradenství v rodině (např. rozvod, výživné na děti, styk s dítětem po rozvodu).
V rámci práce s rodinami často probíhá spolupráce se školami, orgánem sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační službou, součástí služby je doprovázení na úřady (např. úřad práce, okresní soud, Policie ČR, školy, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, apod.) Sociálně aktivizační služby v rodinách často doplňuje služba podpory vzdělávání.

Předškolní klub Kereka v Sokolově
Předškolní kluby (PK) reagují na to, že většina dětí předškolního věku, které
vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení, nedochází do běžných mateřských škol a absentuje u nich i jakákoliv jiná forma předškolní přípravy
potřebná pro úspěšný vstup na základní školu. Vedle četných sociokulturních
bariér jim v tom brání i fyzická nedostupnost školek a nedostatek finančních prostředků.
Předškolní kluby tak představují alternativu k institucionalizovaným mateřským školám.
Dětem předškolního věku se specifickými vzdělávacími potřebami, které vyrůstají v sociálně znevýhodňujícím prostředí, mají předškolní kluby přinést především
zlepšení základních komunikačních a sociálních dovedností důležitých pro vstup
na základní školu.
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Děti zde můžou získat soubor znalostí a kompetencí, které odpovídají předškolnímu věku, mají rozvíjet své nadání a vzdělávací potenciál. V neposlední řadě předškolní kluby motivují děti k osobnímu úspěchu a podporují jejich budoucí přirozené
začlenění mezi vrstevníky z řad většinové společnosti.
Předškolní klub Kereka funguje v Sokolově od roku 2010, kdy začal svou činnost
ještě s aktivitou Klubu matek. Nyní tyto aktivity spadají pod sebe, neboť bez
poradenství, podpory a vzdělávání rodičů dětí předškolního věku nelze
podporu těchto dětí realizovat.
Základním východiskem práce v klubu je tedy přesvědčení, že bez spolupráce
s rodinou, snahy o změnu v rodinném prostředí a ovlivňování motivace rodičů
dosáhneme jen velmi omezených výsledků v oblasti zlepšování úspěšnosti dětí
v hlavním vzdělávacím proudu.
Potíže dospělých (už často jen velmi obtížně řešitelné a s malou šancí na změnu)
jsou průsečíkem přímek rodina a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá (co se v té
době naučí, úspěšné a prospěšné vzorce chování), vzdělání (plus kompetence)
nabyté jinde, zejména ve škole, vnější vlivy (přístup okolí, stigmatizace). Od téměř
absentujícího středoškolského vzdělání u sociálně vyloučených zejména Romů
vede přímá linka k enormnímu číslu romských dětí, které se místo běžné ZŠ vzdělávají na ZŠ praktické. Předškolní kluby by měly děti připravit do té míry, aby zvládly
nástup na ZŠ a měly základní penzum informací a kompetencí k nástupu do školy
potřebné. Zkrátka zamezit tomu, aby do první třídy přišlo dítě, které nerozumí učitelce, neumí barvy, nerozezná koně od psa. Děti jsou už z PK zvyklé na učební
režim, zažily radost ze zvládnutých úkolů, ale co dál?
Práce s rodinou v rámci klubů si kladou za cíl působit přímo na prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Podpořit rodiče, naučit je nové věci, dodat informace, pomoci jim
získat kompetence, které budou potřebovat při složitém putování jejich dítěte džunglí s názvem základní škola.
Současný systém je nastaven tak, že pokud rodič dítěte nefunguje dobře, dítě
selže. Objektivně selhání znamená přesun na ZŠ praktickou, ale jsou i méně viditelné a hmatatelné pohromy. Třeba ztráta sebedůvěry a ambicí, pocit marnosti
a zbytečnosti jakékoliv snahy o to se něco naučit, uspět. Rodič je v tomto poli hlavní
hráč i soudce zároveň. Pokud rodič uvěří, že vzdělání jeho dítěte má smysl a je
potřeba a můžou to on i děti za současného stavu zvládnout, je z velké části
vyhráno. Jedná se o základní předpoklad, zbytek už je na dítěti, na učitelce, na psycholožce atd. Rodiče sami často nemají dokončené základní vzdělání a spoustu
věcí neumí či neznají. Je přitom potřeba jejich velké podpory.
Jedná se o bílé místo, podpůrné programy pro rodiče předškolních sociálně znevýhodněných dětí zde prakticky neexistují. Dosavadní zkušenost předškolních klubů
společnosti Člověk v tísni, o. p. s. ukazuje, že by tato forma podpory, ať už v podobě
cílených aktivit klubů nebo v podobě individuální práce s konkrétními rodinami, měla
být pevnou součástí služeb realizovaných pro sociálně znevýhodněné děti.
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Nedostatečné vzdělání a následná špatná uplatnitelnost na trhu práce je problém zásadního významu pro reprodukci a prohlubování sociálního vyloučení
u jednotlivců i u skupin.

Cíle předškolních klubů
Hlavním cílem je podpořit rodiče, aby mohli podpořit a vést své děti. Práce s rodiči
v rámci předškolního klubu snižuje míru sociálního vyloučení a znevýhodnění dětí
a zvyšuje jejich šance a schopnosti potřebné pro úspěšné absolvování ZŠ (popřípadě SŠ či SOU, tedy vzdělávací kariéru jako celek). V souvislosti s tímto celkovým
směřováním předškolní kluby stanovily následující dílčí cíle:
• Podporovat změnu životních strategií a postojů rodičů ve vztahu ke vzdělávání
a podpoře ve vzdělávání dětí – pedagogizace domácího prostředí.
• Napomáhat orientaci rodičů ve školském systému, v dovednosti komunikace se
vzdělávacími institucemi, ve schopnosti využívat dostupných sociálních služeb.
• Napomáhat klientkám/klientům v překonání nepříznivé sociální situace pomocí
metod sociální práce, terénní sociální práce, poradenství, vzdělávacích a volnočasových aktivit nebo zprostředkováním jiné adekvátní návazné služby.
• Rozvíjet sociální schopnosti, dovednosti a znalosti klientek/klientů, rovněž rozvíjet
komunikační dovednosti – verbální i písemný projev.
• Poskytnout rodičům prostor a podporu pro načerpání sil, oddych, uvědomění si
vlastní identity, sebepoznání.
• Umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci využívat služeb místních veřejných
institucí i přirozené vztahové sítě.
• Spolupracovat s dalšími subjekty působícími v místě s cílem zamezovat segregaci a podporovat sociální začleňování.
• Zároveň mezi cíle práce patří (a je většinou i vedlejším výstupem všech aktivit
a práce v klubech) ovlivňování širšího okolí rodičů, tedy institucí a jejich zaměstnanců, úředníků, učitelů, odborníku, ale i všech ostatních. V tomto ohledu mají
předškolní kluby ambici snižovat stigmatizaci rodičů a jejich dětí a otvírat uzavřené
či hůře dostupné dveře a prostory.

Jak je služba předškolního klubu poskytována?
• Bezplatně – PK poskytuje své služby bezplatně (to nevylučuje finanční spoluúčast rodičů na specifických aktivitách).
• Nízkoprahově – PK minimalizuje překážky, které by mohly bránit potenciálním
klientům využívat službu (špatná časová, prostorová či finanční dostupnost, psychologická bariéra apod.). Do PK může přijít kdokoliv z cílové skupiny, kdo dodržuje
pravidla klubu. Služba je nabízena přímo v rodinách potenciálních klientů.
• Individuálně – poskytování služby vždy vychází z individuálních potřeb klienta/
klientky.
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Komu je služba poskytována?
Služba je určena rodičům a jejich dětem, žijícím v podmínkách sociálního vyloučení. Přednost mají ti, kteří jsou dlouhodobě či krátkodobě v tíživé životní situaci.
Sekundární cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci, především děti, osoby klientce/
klientovi blízké.
Pokud není naplněná kapacita klubu, může ho navštěvovat kdokoliv, kdo má
o aktivity a spolupráci zájem, pokud neporušuje pravidla klubu (vždy po dohodě
s koordinátorem klubu).

Aktivity, skupinová práce v klubu
• Semináře, přednášky, kvízy, vzdělávací aktivity – rodiče mohou sami formulovat
své potřeby a oblasti, ve kterých se chtějí vzdělávat a získávat informace. Konkrétní
program a plán aktivit je vždy výsledkem dohody.
• Volnočasové a kreativní aktivity – seberealizace, terapeutický účinek tvorby, skupinová činnost.
• Vzdělávání v oblasti podpory v předškolním a školním vzdělávání dětí – motivace
k zájmu o vzdělávací kariéru dětí, získávání potřebných vědomostí a kompetencí,
učení se zkušeností, společné aktivity s dětmi.
• Výlety, návštěvy institucí – podívat se „ven“ z místa, kde žijí, příroda, potřebné instituce (např. návštěvy MŠ, knihovny, muzea, kina, divadla, zasedání zastupitelstva,
festivalu apod.).

Individuální práce, terénní práce
• Kontaktní práce – specifický kontakt s klientem, který má za cíl vytvořit vzájemnou důvěru, podmínky pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Jeho
součástí je upevňování hranic komunikace, kultivace schopnosti vyjádřit své
potřeby a využívat existující nabídky služeb.
• Informační servis – poskytování specifických informací (kontakty na jiné služby).
• Poradenství – rozhovor obsahující vyhodnocení situace, podání adekvátních
informací a nabídka spektra řešení vedoucích k odstranění obtíží.
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• Krizová intervence – přístup přispívající ke zvládnutí aktuální psychické krize
(pomoc při řešení obtížných životních situací), včasná intervence bránící rozvinutí
hlubší psychické krize. Vytvoření bezpečného prostoru ke komunikaci a hledání
návazných řešení.
• Případová práce – dlouhodobá plánovaná individuální práce s klientkou/klientem
reagující na konkrétní situaci, s níž klient přichází, a nabízející řešení.
• Kontakt s institucemi ve prospěch klienta – intervence realizované pracovníkem
u jiných institucí.
• Zprostředkování dalších sociálních služeb v rámci organizace i mimo ni.

Logopedická péče v Kerece
Od ledna roku 2013 dochází do PK Kereka sokolovské pobočky Člověk v tísni, o. p. s.
vždy ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní logopedka, která působí v místním Speciálně pedagogickém centrum. Spolupráce vznikla z podnětu pracovnice Člověka v tísni, jež si
všimla u některých dětí klientů potíží s mluvením. Logopedka se při své návštěvě věnuje
každému dítěti přibližně dvacet minut. Při procvičování správného vyslovování je většinou
přítomný i rodič, aby mohl doma s dítětem různá logopedická cvičení pravidelně procvičovat. Důležité je klást důraz na nácvik správného mluvení a nácvik správné výslovnosti
hlásek. Tyto děti mají výraznou vadu řeči, nevyslovují nebo zaměňují hlásky a huhňají.
Pravidelným setkáváním by děti měly chyby v mluvení odstranit, aby ve škole neměly
problém s komunikací se svými budoucími učiteli a spolužáky. Z každé konzultace
s logopedkou je vyhotoven písemný záznam, který se ukládá do archivu. Získané informace jsou pak nadále využívány pracovníky PK pro lepší práci s klienty a jejich dětmi.

Příklad konkrétní práce s rodinou
Alex

Osobní anamnéza:
Terénní sociální pracovnice Alexe před více než dvěma lety doporučila do předškolního klubu. Zpočátku byl nesmělý a téměř nemluvil. Po druhé návštěvě předškolního klubu začal spolupracovat,
komunikovat s učitelkou. Kolektiv dětí byl v té době velmi malý o počtu asi 4 dětí docházejících
pravidelně. Měl menší postavu (bylo mu necelých pět let), přímý pohled, často se usmíval. Velmi
toužil být součástí kolektivu, hrát si společně. Zpočátku se mu to dařilo jen ztěžka. Na nezájem nebo
odmítnutí reagoval překotným odstrčením, nadávkou nebo smutkem ve tváři. I drobná negace, jakékoliv „ne“, které zaslechl, mu bylo na první pohled velmi nepříjemné, jeho výraz se zcela změnil.
U chlapce byla čitelná nejistota, měl velký problém s vyjádřením svého přání, někdy i špatně rozuměl.
Rád se držel paní učitelky, nechal se pokaždé motivovat k pomoci nebo k jiné činnosti. Jeho výtvarný
projev byl strohý, stereotypní, p
 řevažovaly tmavé kontury. Barvu v ploše používal velmi málo. Drobné
motorické činnosti – šití, stříhání, modelování – se příliš nedařily, především díky slabé vytrvalosti.
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Rodinná anamnéza:
Alexovi rodiče vyrůstali v dětském domově, sami tedy rodinné zázemí ze svého dětství neznají.
Maminka občas vzpomíná na své mládí. Vypráví, co všechno se naučila – je velmi výtvarně
zručná. Rodina má celkem pět synů. Kromě nejstaršího z nich žiji všichni ve společné domácnosti. Alex je druhý nejmladší syn. Rodina (matka) po několik let vyhledává podporu u terénní
sociální pracovnice. Podařilo se vyřešit řadu akutních nepříznivých situací. Maminka je aktivní,
svoje problémy se snaží řešit sama, vyhledá pomoc, přes nenadálé zdravotní i jiné obtíže se
podařilo zachovat relativně stabilní rodinné zázemí.

Vývoj:
Situace se pomalu zlepšovala. Chlapec chyběl jen při vážné nemoci, do klubu se těšil, přicházel
velmi brzy. Začal se pomalu včleňovat do kolektivu. Ve všech oblastech byl patrný pokrok. Kresba
se rozjasnila, začal více využívat celkovou plochu čtvrtky. Do každé činnosti se s chutí pustil,
pomalu se začala zlepšovat vytrvalost, při opakované motivaci práci dokončil. Velmi rád maloval
akvarelovými barvami. Pravidelný rytmus a opakování jednotlivých činností na něho blahodárně
působily. Kolektiv dětí jej přijal, on se méně „urážel“, když mu děti nedokázaly vyhovět. Sám ale
zatím příliš hru nerozvíjel, spíše se přizpůsoboval ostatním. Každou výzvu kvitoval s radosti. Řeč
a schopnost komunikace se mírně vylepšily, přesto mu nebylo vždy jasně rozumět, nedokázal se
přesně vyjádřit. Díky konzultaci s logopedem v předškolním klubu začal chlapec pravidelně
docházet do pedagogicko-psychologické poradny na logopedickou péči. Po společné „školkové“ oslavě šestých narozenin u Alexe stále častěji převládalo pozitivní naladění, působil
radostně a spokojeně. Na případné nesrovnalosti ve skupině už jen výjimečně reagoval překotně.
Převládala spíše vstřícnost, trpělivost a laskavost k ostatním členům kolektivu. Na podzim 2011
byl jako předškolní dítě přijat do MŠ v jiném městě. Přes občasné počáteční neshody s jedním
z dětí ve školce maminka vytrvala a chlapce do školky nadále vodila. Chlapec úspěšně absolvoval
zápis do ZŠ, v září 2012 nastoupil do 1. třídy. Vzájemné vztahy s rodinou nadále pokračovaly
a pokračuji. Matka je aktivním účastníkem klubu, s rodinou je pracovnice v průběžném kontaktu.
Alex byl několikrát hostem v PK, účastní se některých výletů a mimořádných akcí.
Během několika měsíců v MŠ se celkový vývoj dítěte na první pohled proměnil. Vzrostla jeho
míra osobní sebedůvěry, ruku v ruce s tím i schopnost navazovat plynule kamarádské vztahy
s ostatními dětmi. Kreslí samostatně a rád používá barvy. U společné aktivity bez obtíží vydrží.
Při výletech do okolí se stává oporou dětské skupinky.

Ondra
Rodinná anamnéza:
Otec 36 let, vzdělání základní, dlouhodobě nezaměstnaný, evidován na ÚP, v minulosti odsouzen
za krádeže k VTOS. Matka 34 let, vzdělání základní, na rodičovské dovolené. Rodiče společně
vychovávají sedm dětí ve věku 17, 15, 13, 11, 9, 7 a 2 roky. Nejstarší syn absolvoval ZŠ speciální,
ve vzdělávání dále nepokračoval, je v evidenci ÚP, bez zaměstnání, zdravotně handicapovaný –
narodil se s nevyvinutým chodidlem a prsty na jedné ruce, další syn opakuje 8. ročník ZŠ (na konci
roku propadl z dějepisu, nedostavil se na opravné zkoušky), další děti navštěvuji ZŠ, ve škole mají
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problémy zejména s českým jazykem, matka na doporučení dobrovolnice, která v rodině doučuje,
byla na vyšetření v PPP. Syn Ondřej dostal loni odklad školní docházky, letos nastoupí do 1. třídy.
S nejmladší dcerou je matka na “rodičovské“. Příjmy rodiny: dávky státní sociální podpory – rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příplatek na bydlení, dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení, občas čerpají jednorázový příspěvek– např. na pračku, pomůcky pro děti.
Rodina se do Sokolova přistěhovala před cca 5 lety z jiného města, předtím v Sokolově již
bydlela. Společně bydlí v bytě 2+1 druhé. kategorie, vlastníkem je soukromá osoba, která byty
pronajímá, nežijí zde pouze Romové, ale i rodiny majoritní společnosti. V ulici bydlí rodina cca
5 let, v bytě necelý rok – tento byt jim majitel na žádost vyměnil a pronajal za původní, který byl
ve špatném stavu, vlhký a plesnivý. Současný byt je ve velice dobrém stavu.
Rodina využívá další služby pobočky Sokolov, jako je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
a podpora vzdělávání v rodinách. Péče o domácnost a děti je zajišťována převážně matkou, která
vaří, uklízí, dohlíží, zda děti mají úkoly, komunikuje se školou. Otec se podle slov matky moc nezapojuje. Vztahy mezi matkou a dětmi i sourozenci navzájem jsou pevné a stálé. Matka se o dětech
vyjadřuje moc hezky, prý jsou hodné a nejsou s nimi žádné výchovné problémy, ani ve škole.
Naopak kluci se účastní školních sportovních olympiád a vyhrávají první místa.
První kontakt mezi koordinátorkou PK a rodinou zajistila dobrovolnice z lokality, která rodinu
o službě informovala a domluvila schůzku, poté došlo k osobnímu jednání, na kterém byla
matce představena služba předškolního klubu, její smysl, náplň a cíl. Klientka zpočátku váhala,
službu neznala, nikdo z dětí v minulosti podobné zařízení nenavštěvoval, nedovedla si představit jeho fungování a z neznalosti vyplývala její počáteční nedůvěra. Nicméně Ondru do klubu
přihlásila a okamžitě začal docházet. Matčina počáteční nedůvěra se v průběhu několika dní
změnila v nadšení. Ondrovi se v klubu také líbilo a chtěl do něj docházet. Tak započala intenzivní
spolupráce mezi matkou, synem a pracovnicí PK, která trvá dodnes.

Průběh spolupráce:
Klientka od počátku plní dohody, dbá, aby Ondra docházel do klubu pravidelně a vybavený
vhodnou svačinou. O dění v klubu se aktivně zajímá, pravidelně je konzultováno Ondrovo chování a pokroky, kterých dosáhl. Účastní se také náslechu při práci s dětmi, tím dostává návod,
jak s Ondrou může pracovat a zároveň ho rozvíjet. Matka si je vědoma, jakých pokroků syn
dosáhl, a dokáže je definovat. Uvědomuje si význam vzdělání a, jak sama řekla, udělá vše proto,
aby dětem zajistila lepší budoucnost a život, než měla ona sama. Ví, že získání kvalitního vzdělání
je první předpoklad. Dětem se doma věnuje, vytváří podmínky pro přípravu do školy, spolupracuje s dobrovolnicí na doučování, dbá, aby děti trávily volný čas vhodným způsobem, např.
malováním, navlékáním korálků, v létě se chodí koupat k řece, na procházky, opékají buřty, tzn.,
že tráví čas společně a smysluplně. Při vstupu do PK měl Ondra velké nedostatky. Byl fyzicky
přiměřeně vyspělý, neměl problémy s hrubou motorikou, naopak byl pohybově obratný a zdatný,
přechod z rodinného prostředí a odloučení mu nedělaly problémy, sebeobsluha přiměřená, sám
si vzal prostírání, najedl se, sklidil si po sobě, došel na toaletu, ale aby spláchl a umyl si ruce,
musel být upozorňován. Uměl být samostatný i při oblékání, ale většinou spoléhal na pomoc
ostatních. Emoční projevy stálé bez výrazných výkyvů nálad. Bez problémů navázal kontakty
a zapojil se do kolektivu děti. Při komunikaci s dospělými se však choval nejistě, neměl osvojené
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základní společenské návyky, neuklízel hračky. Neměl problémy při manipulaci s většími předměty, hračkami, kostkami. Měl však problémy při manipulaci s drobnými předměty, např. při
navlékání korálků, neuměl střihat (nůžky do té doby nedržel v ruce), úchop tužky byl nesprávný,
prsty měl křečovitě sevřené. Výtvarný projev neodpovídal věku, neznal základní barvy, nerozuměl
většině časoprostorových pojmů a před-matematickým pojmům, nerozlišil pravou a levou
stranu, neznal básničky, pohádky, slovní zásoba byla velice chudá, mluvil v jednoduchých
větách, gramaticky chybně, používal nesprávné předložky – neuměl převyprávět krátký příběh,
popsat situaci, neznal jména rodinných příslušníků, názvy zvířat, bylo jasné, že některá slova
slyšel v PK poprvé. Měl také problémy s udržením pozornosti, vydržel cca 5 minut.

Vývoj práce, pokroky po roční docházce:
Osvojil si správné návyky při kreslení, úchop tužky, tlak na podložku, naučil se základní a většinu doplňkových barev, naučil se zacházet s nůžkami, umí vystřihnout jednoduchý tvar, zlepšil výrazně výtvarný projev, ale především si kreslení oblíbil, maluje často a rád, vytrhává
z papíru, modeluje, umí se podepsat tiskacím písmem, zná číselnou řadu do sedmi, umí
ubírat z množství, přidávat o jednu dvě řady, umí pojmenovat geometrické tvary kruh, čtverec, trojúhelník, lépe se orientuje v pravé a levé straně, ale občas chybuje, rozumí většině
prostorových pojmů, některé aktivně používá, umí rozložit slovo na slabiky, dokáže se přiměřeně dlouhou dobu soustředit, k zadávaným úkolům přistupuje se zájmem, je schopný splnit
i úkol, který ho nebaví, rozšířil si slovní zásobu. Osvojil si základní pravidla společenského
chování, umí pozdravit, poprosit, poděkovat, jeho chovaní je přiměřené, zadaným činnostem
se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže je dokončit. Rád skládá puzzle, bez obtíží
složí obrázek z více dílků. Práce se stavebnicemi – stavby jsou dokonalejší, propracovanější,
nestaví nahodile, přemýšlí. Přes značný pokrok v mnoha oblastech stále pokulhává jeho
slovní projev, přestože si osvojil celou řadu pojmů, názvů, stále se vyjadřuje v jednoduchých
větách, je však chopen popsat situaci, převyprávět příběh, jeho věty nejsou rozvinuté.

Individuální práce:
V rámci pravidelné individuální práce se pracovnice PK zaměřuje na další rozvoj, prohlubování znalostí a dovedností, pravidelně jsou zařazena grafomotorická cvičení, pracovní listy,
plnění jednoduchých úkolů, rozvoj vnímání, paměti. Ondra popisuje, co vidí na obrázcích,
a jsou od něj vyžadovány odpovědi ve větách.

Spolupráce s dalšími institucemi
Podařilo se navázat spolupráci s PPP, psycholožkou, která do klubu dochází, sleduje vývoj dětí
a pokroky, navrhuje další opatření, aby byly děti na vstup do školy co nejlépe připraveny, Psycholožka je k dispozici také matkám a poskytne jim odborné poradenství, matky se často ptají
a chtějí poradit v nejrůznějších záležitostech, např. dítě se v noci budí, pomočuje se, často
pláče, je úzkostné, ve škole se straní spolužáků, syn se zhoršil s prospěchem ve škole atd.
Od spolupráce s psycholožkou se očekává zvýšení kvality poskytovaných služeb pro děti
a matky. V minulosti se pomohlo matce zajistit pro rodinu zubního lékaře, byly individuálně
konzultovány termíny zápisů do ZŠ apod.
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Marek
Rodinná anamnéza:
Marek přišel se svými rodiči ze Slovenska v květnu 2011. Rodina je pětičlenná – tři děti (dvě
dívky ve věku 8 a 5 let, jeden šestiletý chlapec), bydli v nájemním dvoupokojovém bytě v Předlicích, kde je vytápění na tuhá paliva (rodina topí buď uhlím, nebo dřevem, dle možností).
Rodina pobírá přídavky na děti. Marek navštěvuje PK společně se svou mladší sestrou, nejstarší dcera chodí do 1. třídy na ZŠ. O děti se stará zejména matka, která je nezaměstnaná,
otec taktéž, někdy pracuje bez smlouvy na různých stavbách, když je příležitost. Matka se
o službě dozvěděla od jiné klientky, jejíž dcera navštěvovala PK. Matka poté přišla sama (ani
jedno dítě před odchodem ze Slovenska nenavštěvovalo žádné předškolní zařízení). Do PK
chodí pravidelně, děti vodí matka. I když jsou děti zabezpečeny materiálně v rámci možnosti
rodiny, matka se příliš o děni v PK nezajímá (nezeptá se na to, co se s dítětem dělalo za aktivity,
co vyrobil apod.).
Již několikrát byla s matkou dítěte probírána různá témata, např. svačiny (děti nosí hranolky
apod.), nezbytnost čištěni zubů, důležitost domácího učeni apod. Na začátku spolupráce
Marek neuměl rozeznat a pojmenovat barvy, neuměl pojmenovat zvířata, neuměl správný
úchop tužky, zacházet s nůžkami apod. Také býval někdy agresivní, nechtěl se dělit s ostatními
dětmi o hračky, nepomáhal s úklidem. Postupem času se však jeho chování ve vztahu k ostatním dětem změnilo, nyní již hračky půjčit umí, také umí poprosit a poděkovat, když něco chce.
Zároveň se postupem času zlepšily jeho znalosti a vědomosti – již umí pojmenovat základní
barvy a pracuje na dalším rozlišování, projevuje zájem o kreslení, malování, výrobní činnosti.

Vývoj práce:
V rámci individuální práce se pracovnice PK zaměřuje zejména na řádnou výslovnost a artikulaci. Marek mluví slovensky, ale velmi rychle, často mu není rozumět. Je procvičována správná
výslovnost věcí pomocí obrázků. Dále pak logopedické říkanky a cvičení na správné dýchání.
Také se pomocí pracovních listů trénuje vnímání času a prostoru, pracuje se na rozvoji pomocí
tabulek her Logico Primo – matematické představy. Před víkendem je matce dáno několik
pracovních listů, které mají vyplnit, ovšem ne vždy je matka přinese zpět.
Rodina byla kontaktována s terénní sociální pracovnicí, jež s ní vyřizuje různé záležitosti (vyřízení
trvalého bydliště, dokumenty poslané ze Slovenska apod.).
Úspěchem je v nynější době Markova motivace, která vychází od něj samotného. V reálu to
vypadá tak, že sám od sebe přijde a chce „něco dělat“, tzn. prohlížet knížku, kreslit, vyrábět
apod. – což na začátku naší spolupráce odmítal – - sám pojmenovává věci, barvy. Také se rád
začal učit různé říkanky a písničky, sám je rád vypraví. Na začátku spolupráce si chtěl jen hrát
s hračkami, které jsou v klubu přístupné, o nic jiného nejevil zájem.
Tato změna tkví asi zejména v tom, že Marek sám přišel na to, že tyto aktivity nejsou nudné, ale
že mu nabízejí jinou formu zábavy, na kterou doposud nebyl zvyklý. Velmi rád také vypráví různé
příběhy, které se staly i nestaly. Rovněž došlo na pochopení slova „prosím“ a „děkuji“, víc se
zapojil do kolektivu, nevyhledává tolik bitky s ostatními chlapci. Zvýšila se i jeho míra sebereflexe, pozná, že něco provedl, a umí se omluvit. Riziko je bohužel v pojetí rodičovství jeho
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matky. Ta svou roli sice bere vážně, o děti se z materiálního hlediska umí společně s manželem
v rámci možností postarat, nicméně je patrné, že v domácím prostředí neprobíhá žádné vzdělávání v rámci rodinné učení, tzn., že s dětmi prostě matka doma nijak nepracuje. Nechává je
koukat na televizi několik hodin denně (k čemuž se i sama přiznává: „aspoň je od nich pokoj“),
a to na jakékoli seriály a filmy (i s násilnou tematikou), u dětí nerozvíjí fantazii a vlastní možnost
myšleni. Také chlapce podporuje v neustálém vychloubání (což praktikuje při příchodu
a odchodu z PK, např. „Ukaž, co máš dneska k svačině, to ostatní nemají,“ apod.).
Dále je v budoucnu možné roziko v tom, že chlapec mluví slovensky, ale velmi špatně artikuluje
a vysvětluje, stává se, že mu není rozumět a má velmi malou slovní zásobu, což při příchodu
do školy může způsobit značné problémy.

Paní Johana
Rodinná anamnéza:
Johana (24) má 3 děti – Sandru (4), Lucku (3) a Nikolku (7). S rodinou začala terénní sociální
pracovnice pracovat na základě doporučení OSPODu, nejprve začala navazovat spolupráci
s otcem klientky, panem Martinem. Ten měl zájem na tom, aby se s jeho dcerou začalo pracovat, protože měla již nařízený dohled od OSPODu a zdálo se mu, že není schopna fungovat v běžné péči o děti, domácnost atd. V té době ještě žila s přítelem. Johana je drogově
závislá, dále trpí pervitinovou toxickou psychózou a zřejmě skrytou schizofrenií, kdy
na základě vyšetření psychiatra budou již některé změny nevratné. Během spolupráce
s terénní sociální pracovnicí byla několikrát hospitalizována na psychiatrii nebo v psychiatrické léčebně v Dobřanech. S Johanou byla po měsíci ukončena spolupráce, protože s ní
nebyla možná, a TSP začala pracovat s jejím otcem. Jenže Johana přišla o bydlení, opustil ji
přítel a ona se nastěhovala ke svému otci. Jedno období byl z Johaniny strany zájem spolupracovat, ale vzhledem ke své psychiatrické diagnóze není schopna vytrvalejší a systematické spolupráce, která by někam vedla. Spolupráce s Johanou tedy probíhala přes jejího
otce. Její dvě děti, Sandru a Lucku, si vzal do péče bývalý přítel, Nikolka byla svěřena svému
dědečkovi, panu Martinovi. Ten také podal k soudu návrh na omezení způsobilosti Johany
k právním úkonům. Terénní sociální pracovnici již bylo jasné, že spolupráce s Johanou
v rámci služby není možná, potřeba s ní být neustále v kontaktu, protože nadále ovlivňovala
rodinu, a to velmi významně. Mezi pobyty na psychiatrii bydlela u svého otce a většina problémů byla spojená s její osobou.

Průběh spolupráce v rámci SAS:
S otcem paní Johany byl sepsán návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům, kvůli soudnímu řízení byla Johana na psychiatrickém vyšetření a následně předvolána k soudu. Poté
neměla kde bydlet, otec ji však už ve svém bytě nechtěl, protože ho výrazně zatěžovala a stresovala, je psychiatricky nemocná a musí se léčit. Během spolupráce probíhaly konzultace se
sociálními pracovnicemi z Městského úřadu, asistence při hledání azylového bydlení a komunikace s ošetřujícími lékaři. Do spolupráce byli zapojeni odborníci jako pracovnice MěÚ, OSPOD,
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psychiatr, nemocnice, azylový dům pro matky s dětmi, psychiatrická léčebna a centrum pro
sociální rehabilitaci Fokus.
Během spolupráce se, vedle vyřizování soudního řízení, snažila TSP pracovat na podpoře pana
Martina, aby v tak náročném prostředí zvládal výchovu Nikolky a nenechal se od dcery stresovat. Postupně se u něj zvyšovaly kompetence pro výchovu vnučky, byla zajištěna zubařská
péče, neboť její chrup byl ve špatném stavu, a to způsobovalo i vadu řeči. Nyní má Nikolka
rovnátka a je pro ni zajištěna logopedická péče.
Po několikaměsíčním pobytu v léčebně byla Johana propuštěna s tím, že jí pracovnice MěÚ
pomohla sehnat ubytování. Její pobyt mimo léčebnu byl ale velmi krátký, opět se dostala k drogám a nyní je znovu v psychiatrické léčebně.

Paní Ludmila
Rodinná anamnéza:
Paní Ludmila byla doporučena ke spolupráci z OSPODu kvůli podezření na nezvládání rodičovských kompetencí. Terénní pracovnice s ní navázala spolupráci v listopadu 2011 s tím, že první
tři konzultace probíhaly na chodbě či před domem. Klientka byla silně nedůvěřivá, bála se ztráty
dětí. Ludmile je 61 let, chybí jí 3,5 roku do důchodu, bydlí v bytě 1+2 v osobním vlastnictví bez
elektřiny, sociálního zázemí (koupelna, wc na chodbě), v sociálně vyloučené lokalitě („dům hrůzy“
– zcela nevhodné okolí, dům i byt ve špatném stavu). Ve společné domácnosti bydlí ještě dědeček dětí, který pobírá starobní důchod. Klientka (babička ze strany otce) má v péči 3 vnuky
ve věku 12, 10 a 8 let. Tyto děti mají ještě 2 sestry ve věku 4 a 5 let, které jsou v současné době
v náhradní rodinné péči. Matka dětí je uživatelka drog, živí se prostitucí, vykazuje agresivitu jak
k paní Ludmile, tak vůči dětem. Má soudně stanovený zákaz styku s dětmi. Otec dětí je propuštěn
po výkonu trestu, a to od 12. prosince 2011, je veden na úřadu práce, má základní vzdělání.
Začlenil se do domácnosti s dětmi a klientkou. Klientka je také vedena na ÚP a pobírá dávky
hmotné nouze. Domácnost dluží za elektřinu, proto není připojena, celkově je finanční situace
špatná. Otec dětí chce zpět celou svou rodinu, chce do péče i dcery, které jsou u pěstounů.

Průběh spolupráce v rámci SAS:
Otec dětí se po propuštění z VTOS velmi snaží o změnu prostředí, mnoho věcí „spravil“ – nové
odpady, vodovod, kamna, stěny. Nyní chce začít dělat sprchový kout a upravit pokoj dětí,
sehnat každému vlastní postel. Hledá zaměstnání a chce rodinu „dát dohromady a postarat
se“. Nyní se řeší zapojení elektriky, které by bylo psáno na otce dětí (je bez dluhu za elektřinu,
ale elektroinstalace je vadná). Dále rodina dluží na sociálním a zdravotním pojištění. Paní Ludmila musela docházet na DONEZ (systém DOcházky NEZaměstnaných) pěšky do 4 km vzdáleného města. Klientce hrozilo vyřazení z ÚP (nedostavila se na DONEZ – Czech Point), neměla
omluvu – matka dětí ji napadla a ona to neohlásila. Neměla tedy žádný důkaz. S klientkou bylo
sepsáno čestné prohlášení o situaci a vyjádření TSP k situaci. Na ÚP proběhla schůzka
k objasnění situace, paní Ludmile byla absence omluvena a kvůli vážné životní situaci byla ze
systému DONEZ vyřazena. V evidenci ÚP tedy zůstala. Podařilo se klientku motivovat, aby se

41

Manuál dobrých praxí

starala i o své zdraví a zašla na preventivní prohlídky, které jsou v jejím věku velmi důležité. Dále
se pracovalo na tom, aby děti měly denní režim ve výchově, na motivaci dětí ke školní docházce
a podpoře kompetencí babičky ke zvládání výchovy.
Společně s TSP Ludmila sestavila rozpočet rodiny, udělala pořádek v dokumentech. TSP pracovala také především na motivaci ke spolupráci s pracovnicemi MěÚ OSPOD, tak aby k nim
klientka měla důvěru. Té se postupně dařilo dělat kroky k tomu, aby se starala o školní docházku
dětí, kontrolovala, zda mají domácí úkoly, zajistila čisté oblečení a docházela k lékaři.
Během spolupráce došlo ke svěření dětí do péče babičky, matka dostala zákaz styku s nimi
a bylo vyřízeno její zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Otci bylo vysvětleno, že za současných podmínek není zatím možné dostat dvě dcery z péče
pěstounské do jeho, bylo potřeba se zaměřit hlavně na péči o děti svěřené nyní babičce, což
se postupně dařilo. Děti se zapojily do programu Podpora vzdělávání, kde jsou doučovány
dobrovolnicí a jejich přístup ke školní docházce se postupně mění.
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Dobrá praxe III.
Systém včasné intervence
v okrese Třebíč (SVI)
Autorka: PhDr. Naděžda Sobotková, koordinátorka SVI Třebíč
Systém včasné intervence vytváříme na Třebíčsku již pátým rokem, ovšem
počátky tohoto fungujícího systému prevence kriminality je třeba hledat
daleko dříve než v roce 2008, kdy se Třebíč oficiálně zapojila do programu
SVI vytvořeného Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Co
tedy stálo na jeho počátku a jaká byla cesta tohoto projektu?
Pro podporu tohoto organizačně, technicky i finančně náročného projektu byly
v Třebíči velmi příznivé podmínky. V Komisi prevence kriminality a drogové problematiky pracovali odborníci, kteří chtěli hledat nové cesty k efektivní sociální prevenci. V regionu působily neziskové organizace, jež měly snahu reagovat na potřeby
služeb v této oblasti. Významná byla zejména podpora města Třebíče aktivitám
v prevenci kriminality, např. prostřednictvím grantového programu města.
Základní cíle projektu, tj. včasnost pomoci ohroženým dětem a efektivní systémová spolupráce, byly velmi významné pro rozhodnutí o zapojení do projektu. Je
třeba také zmínit, že v usnesení vlády ČR č. 1151 z roku 2007 k hodnocení systému
péče o ohrožené děti bylo stanoveno plošné rozšíření Systému včasné intervence
a týmu pro mládež na území celé republiky.
Okres Třebíč sice nepatřil k místům s vysokou kriminalitou, ovšem jedním z rizikových faktorů byla míra nezaměstnanosti převyšující republikový průměr a také
značný nárůst počtu dětí s výchovnými problémy v evidenci kurátorů pro mládež
MěÚ Třebíč v roce 2007.
Důležitý podíl na motivaci spolupracujících subjektů k zapojení do projektu měli
pracovníci MV ČR Mgr. Jitka Gjuričová a Mgr. Ferdinand Raditsch, kteří podrobně
projekt prezentovali, seznamovali místní odborníky s jeho principy a podporovali
nás zejména v přípravném procesu. Cenné zkušenosti jsme získali při návštěvách
měst, která již v té době projekt realizovala – Svitav a Šumperku.
Vzhledem k jejich doporučením jsme nepodcenili fázi přípravy projektu, zejména
ve vztahu k pěti klíčovým subjektům, které měly tvořit základ SVI. Více než rok jsme
se věnovali trpělivé práci s objasňováním cílů a principů SVI a postupně se nám
podařilo nalézt podporu u představitelů města Třebíče, odborných partnerů
ve vedení Policie ČR a Okresního soudu v Třebíči. Vzhledem k tomu, že se jevilo
praktické a smysluplné vytvářet systém na území celého okresu (většina hlavních
subjektů má okresní působnost), bylo obdobně nutno motivovat představitele měst
Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou. Po těchto jednáních bylo v polovině
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roku 2008 zavedení SVI v okrese Třebíč schváleno zastupitelstvy všech tří obcí
s rozšířenou působností.
Při zpracování projektu SVI Třebíč 2008 jsme se řídili Závaznou metodikou
SVI, která byla vytvořena Ministerstvem vnitra ČR. Byl ustaven Řídící výbor, jehož
členy byli představitelé všech zapojených subjektů, rovněž byla zřízena funkce
koordinátora SVI. Republikovým výborem pro prevenci kriminality bylo
schváleno přidělení dotace na projekt SVI, přičemž spoluúčast města Třebíče činila
20 % celkových nákladů.
Přípravný proces završilo podepsání Prohlášení o spolupráci a součinnosti
v rámci Systému včasné intervence všemi zúčastněnými subjekty v listopadu
2008. V Prohlášení jsou vymezeny úkoly ustaveného Řídícího výboru SVI, pravidla
a obsah práce Týmu pro mládež a vznik a užívání společného informačního systému, včetně podmínek vkládání, výměny a poskytování informací.
Hlavními partnery v SVI Třebíč jsou města Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť
nad Oslavou, Probační a mediační služba ČR, Policie ČR a Okresní soud v Třebíči.
Vzhledem k zamítavému stanovisku Krajského státního zastupitelství v Brně se
nám nepodařilo zapojit Okresní státní zastupitelství v Třebíči, ale podle potřeby se
státní zástupce účastní jednání Týmu pro mládež. V další etapě rozvoje SVI byly
zapojovány základní a střední školy, zdravotníci a neziskové organizace okresu.
Realizace projektu SVI byla zařazena jako jedna z priorit do Koncepce prevence
kriminality města Třebíče na léta 2009 až 2011 a rovněž do komunitního plánu
sociálních služeb města Třebíče.
Dílčí projekty na podporu Systému včasné intervence realizované Týmem pro
mládež ve spolupráci s manažerkou prevence kriminality jsou každoročně zařazeny do Městského programu prevence kriminality města Třebíče.

I. pilíř – Informační systém SVI (IS SVI)
Nástrojem propojení spolupracujících subjektů je informační systém SVI, který je
vytvořen jako webový systém. Prostřednictvím elektronických formulářů jsou
do něj vkládány informace o dětech, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana.
Subjekty, které mají zákonné oprávnění, mohou ze systému čerpat potřebné
informace. Aplikaci lze také využít jako elektronickou evidenci spisové dokumentace orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Data jsou umístěna na centrálním
serveru na Městském úřadu v Třebíči, ale pro každý městský úřad odděleně (Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou). Správci IS SVI, kteří zodpovídají za shromážděná data, jsou pracoviště sociálně-právní ochrany dětí MěÚ
Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou. Velká pozornost byla věnována zabezpečení této aplikace. Veškerá komunikace mezi serverem a uživateli
SVI je šifrována, každý uživatel, který přistupuje do systému, má zřízen individuální účet s heslem.
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Zpočátku bylo využívání IS SVI v Třebíči provázeno softwarovými změnami, v průběhu času se aplikace dále postupně upravovala a vyvíjela. Procesy zadávání a vyhledávání se zrychlily a prostředí aplikace informačního systému se stalo přehlednějším.
Původní verze aplikace, která nám byla nainstalována v roce 2008, byla dodavatelem v roce 2009 zásadně změněna tak, aby zahrnovala celou agendu sociálně-právní
ochrany dětí. Na její tvorbě se podíleli zástupci MPSV i realizátorů SVI z vybraných
měst. Pokládáme za velmi přínosné, že ministerstvo vnitra organizovalo pracovní
schůzky, na nichž jsme mohli připomínkovat fungování aplikace a zároveň si předávat
zkušenosti s pracovníky z měst, která projekt také realizovala. Vyladění softwaru
podle potřeb orgánů sociálně-právní ochrany dětí bylo dlouhodobým a náročným
procesem, který i s ohledem na měnící se legislativu není konečný.
V Třebíči byla nasazena pilotní verze této aplikace a v polovině roku 2009 byl zahájen
její ostrý provoz. Od té doby jsme postupně vytvářeli databázi spisové dokumentace
oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Třebíč v IS SVI. S ohledem na administrativní náročnost jsme k zadávání dat využili pomoci pracovníků v evidenci ÚP v rámci
jejich rekvalifikační stáže na městském úřadě. V současné době je tvorba databáze
OSPOD Třebíč dokončena, v evidenci máme cca 3000 dětí.
Přijímání oznámení do IS SVI bylo zahájeno v roce 2010. Nejprve byli oznamovateli
pouze Policie ČR a Městská policie Třebíč, od roku 2011 zasílají oznámení též základní
a střední školy našeho okresu. Pedagogové však měli často výhrady, že jsou pouze
jednosměrnými vkladateli informací do SVI a pro práci s dítětem by přivítali zpětnou
vazbu ze strany OSPOD. Aktuální novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí (SPO)
v § 10 odst. 4 již tuto zpětnou vazbu na požádání oznamovatelům umožňuje.
V současné době má informační systém SVI Třebíč (v obci s rozšířenou působností Třebíč) 58 uživatelů. Jedná se o zástupce OSPOD, Policie ČR, Probační
a mediační služby, Městské policie Třebíč, základních a středních škol a nestátních
neziskových organizací.
V roce 2012 jsme přijali do IS SVI Třebíč celkem 336 oznámení o dětech, z toho
v Třebíči to bylo 270 oznámení, v Moravských Budějovicích 67 a Náměšti nad Oslavou
29. Hlavním oznamovatelem nadále zůstává Policie ČR (viz tabulka č. 1).
Z údajů uvedených v tabulce č. 1 je zřejmé, že v roce 2012 spolupracující školy informační systém SVI příliš k plnění oznamovací povinnosti nevyužívaly. Tato situace se
stala tématem jednání na pracovním setkání Týmu pro mládež s výchovnými poradci
v dubnu 2013, od té doby se počet oznámení učiněných školami v IS SVI zvýšil.
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Tab. č. 1 Oznámení SVI Třebíč podle oznamovatelů za rok 2012
Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť
nad Oslavou

Celkem

Policie ČR

247

54

29

330

Městská
policie

19

5

0

24

Školy

4

8

0

12

270

67

29

366

Celkem

Tab. č .2 Přehled oznámení přijatých do IS SVI Třebíč
(pouze data za obec s rozšířenou působností Třebíč)
Oznámení SVI Třebíč podle
oznamované události

2010

2011

2012

Poškozený

75

119

66

Svědek
z toho konflikty a násilí v rodině

60

83

55

18

31

50

Děti s výchovnými problémy
z toho zneužívání alkoholu

41

86

47

30

61

40

Trestná činnost

17

33

36

Přestupky

14

44

52

Pohřešovaný

17

5

5

224

370

270

Oznámení celkem

V tabulce č. 2 jsou uvedena oznámení přijatá do IS SVI podle charakteru oznámené události (obdobné členění podle oznámení Policie ČR): dítě v pozici poškozeného, kdy se zejména jednalo o oznámení o neplnění vyživovací povinnosti rodičem,
dále pak dítě jako svědek protiprávního jednání (v tom je významný počet oznámení
o konfliktech a fyzickém násilí v rodině), výchovné problémy (z toho zjištěné požití
alkoholu dítětem), děti dopouštějící se protiprávního jednání a pohřešované děti
(na útěku z domova nebo ústavní výchovy).
Je třeba uvést, že naše optimistické vize o elektronickém vedení spisové dokumentace se nečekaně zkomplikovaly zavedením systému datových schránek.
V souvislosti se zákonnou povinností orgánů veřejné správy využívat ke komunikaci datové schránky došlo ke zvýšení administrativní náročnosti pro pracovníky
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OSPOD Třebíč, neboť kromě práce v IS SVI musejí evidovat spisovou dokumentaci
i v interní spisové službě městského úřadu a dle instrukce MPSV vést spisy v papírové podobě.
Pro odstranění této duplicity jsme v roce 2011 zpracovali projekt Integrace aplikace SVI se spisovou službou. V tomtéž roce schválila vláda ČR realizaci Národního projektu Systému včasné intervence a podle dodavatele aplikace SVI měla
národní verze SVI obsahovat rovněž integraci IS SVI se spisovou službou. Z tohoto
pohledu se realizace individuálního projektu nejevila jako účelná, a proto město
Třebíč od projektu odstoupilo.
V roce 2011 byla rozhodnutím vlády přesunuta věcná zodpovědnost za projekt
SVI z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které se
intenzivně zabývalo tvorbou legislativních změn zákona o SPO. Vytvoření národního projektu SVI se bohužel dosud neuskutečnilo.
Velkým přínosem pro zjednodušení zadávání spisové agendy by kromě propojení IS SVI se spisovou službou města bylo také propojení SVI se základními registry (evidence obyvatel).

II. pilíř – Tým pro mládež okresu Třebíč
Stěžejním pilířem Systému včasné intervence v Třebíči je Tým pro mládež, který
zahájil činnost v prosinci roku 2008. Jeho členové jsou zástupci hlavní „pětky“, tj.
pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (zejm. kurátoři pro mládež) městských úřadů Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou, vedoucí střediska Probační a mediační služby v Třebíči, zástupce Okresního soudu v Třebíči,
specialista pro mládež kriminální služby Policie ČR Třebíč, zástupce Městské policie Třebíč a koordinátorka SVI, která je tajemnicí týmu.
K jednání Týmu pro mládež bývají přizváni dle projednávané problematiky další
odborníci ze spolupracujících subjektů. Pravidla pro jednání týmu jsou od počátku
zakotvena v Jednacím řádu Týmu pro mládež, základní obsah činnosti je vymezen
v Prohlášení o spolupráci a vychází z metodiky MV ČR. Setkání týmu se nejprve
konala cca jednou za 2 měsíce, od roku 2011 se tým schází téměř každý měsíc.
Na počátku činnosti týmu bylo nutno vymezit jeho obsahovou náplň vůči komisím města – Komisi prevence kriminality a drogové problematiky, jež vytváří strategické a koncepční materiály v oblasti prevence kriminality města, a Komisi pro
sociálně-právní ochranu dětí, jež je obligatorním orgánem obce a její úkoly jsou
obsaženy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí.
Obecně lze obsah činnosti týmu rozdělit do následujících okruhů:
• identifikace hlavních problémových oblastí v péči o ohrožené děti v okrese
• sjednocování metodických postupů a interdisciplinární předávání zkušeností
• projednávání kazuistik (expertní názory, doporučení apod.)
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• podpora zavádění IS SVI do provozu, připomínky k aplikaci SVI
• mapování služeb v oblasti péče o ohrožené děti
• tvorba a realizace projektů vztahujících se k SVI
• odborná, cílená diskuze mezi spolupracujícími subjekty
Tým každoročně stanoví nejaktuálnější problémové oblasti péče o ohrožené děti,
jimž věnuje svoji pozornost. V jednotlivých letech se jednalo např. o problematiku
záškoláctví, sjednocování postupů v protidrogové oblasti (v okrese neexistovala
protidrogová koncepce), oblast sociálně-právní ochrany dětí ve školských předpisech a spolupráci se školami, optimalizaci postupů jednotlivých subjektů v trestních věcech mladistvých, problematiku zaměstnanosti mladistvých a spolupráci
s úřadem práce apod.
Důležitým úkolem bylo zmapování existující nabídky návazných služeb péče
o ohrožené děti, na jehož základě tým zpracoval Přehled služeb a programů péče
o ohrožené děti, které jsou k dispozici v okrese Třebíč. Tým tak mohl např. se znalostí potřeb regionu ve svém vyjádření jednoznačně podpořit záměr zřízení pobytového střediska výchovné péče v okrese Třebíč.
Tým se dále pravidelně zabýval úkoly souvisejícími se zaváděním informačního
systému SVI a připomínkami k aplikaci.
Pro vývoj SVI v Třebíči má velký význam podpora aktivit SVI v dotačních programech Ministerstva vnitra ČR. Tým pro mládež každoročně vytváří projekty, které
mají za cíl rozvoj SVI v okrese a dobrou spolupráci v oblasti péče o ohrožené děti.
Projekty, na nichž se město Třebíč finančně spoluúčastní, byly v jednotlivých letech
zařazeny do Programu prevence kriminality města Třebíče. K jejich úspěšné realizaci přispívá spolupráce s manažerkou prevence kriminality města Třebíče i přetrvávající podpora městské komise prevence kriminality.
V rámci těchto projektů Tým pro mládež od roku 2010 pořádá odborné semináře
a pracovní setkání pro spolupracující subjekty s aktuální tematikou, jejichž cílem je
kromě zvýšení informovanosti o problematice zejména podpora vzájemné spolupráce, vytváření prostoru pro předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.
V roce 2010 Tým realizoval projekt s názvem „S SVI k odborné veřejnosti“, jehož
cílem bylo získat školské a zdravotnické partnery ke spolupráci v SVI. Tým uskutečnil workshopy pro dětské lékaře, ředitele ZŠ a SŠ a dvoudenní seminář pro
výchovné poradce a metodiky prevence v okrese Třebíč. Pracovníci OSPOD a členové Týmu pro mládež zpracovali pro účastníky informativní a odborné materiály
– brožuru o SVI Třebíč, přehledy právních předpisů důležitých při spolupráci zdravotnických i školských zařízení v rámci sociálně-právní ochrany dětí. V modelových
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příkladech a kazuistikách byla zahrnuta problematika protiprávního jednání nezletilých a mladistvých, výchovných problémů dětí a syndromu CAN3. Interaktivní techniky a setkání se zástupci spolupracujících institucí „na jednom místě“ napomohly
vytvoření činorodé pracovní atmosféry a byly příslibem další spolupráce. Učitelé
projevili zájem o další podobná setkávání a ve výsledku se zapojilo do SVI 16 škol
okresu Třebíč.
V roce 2011 se Tým kromě jiného zaměřoval na problematiku protidrogové prevence a navázal na aktivity roku 2010 seminářem s názvem „Prevence zneužívání
návykových látek (nejen) ve školách“, který pořádal spolu s manažerkou prevence
kriminality. Součástí akce byla panelová diskuse k problematice drog v okrese Třebíč, jíž se zúčastnili členové Týmu pro mládež, specialisté na problematiku drog
Policie ČR Třebíč, zástupce K-centra NOE, okresní metodička prevence Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč a další odborníci.
Tato problematika vzbudila velký zájem, o čemž svědčila účast cca 70 zástupců
jednotlivých spolupracujících subjektů (zejména škol zapojených do SVI, nestátních organizací, které se zabývají problematikou protidrogové prevence, pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí měst zapojených v SVI).

3

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
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Cílem semináře pořádaného v roce 2012 bylo seznámení zástupců nestátních
neziskových ogranizací, které zajišťují služby a programy pro ohrožené děti
v okrese Třebíč, s SVI a možnostmi jejich zapojení a další spolupráce. Některé
organizace totiž mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Také pro
nestátní neziskové organizace zpracovali členové Týmu pro mládež materiál
obsahující vybraná ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Náměty
dalších pracovních setkání v roce 2012 byly znovu pro velký zájem drogová problematika (zaměřená úžeji zejména na právní úpravu v ČR v souvislosti s přestupkovým jednáním v této oblasti) a trestní odpovědnost pedagogů a žáků škol.
Realizovaných akcí se zúčastnilo celkem téměř 180 zástupců subjektů. V evaluačních dotaznících byly kromě pozitivního hodnocení semináře uvedeny
náměty pro další pracovní setkání subjektů SVI.
V rámci projektu byla vytvořena informační brožura o sociálně-právní ochraně
dětí, která obsahuje základní informace o OSPOD, vymezení kompetencí sociálních pracovníků OSPOD s kontakty na jednotlivé pracovníky (zvlášť za Třebíč,
Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou) a rovněž informace o projektu SVI.
V dubnu letošního roku (2013) uspořádal tým pracovní setkání s výchovnými
poradci ZŠ a SŠ, jehož hlavním tématem byla spolupráce při řešení záškoláctví.
Koordinátorka SVI informovala o možnosti využití IS SVI při plnění oznamovací
povinnosti škol o dětech zanedbávajících školní docházku. K ucelenému pohledu
na problematiku napomohly příspěvky kurátorů pro mládež, specialisty pro mládež
Policie ČR, zástupce městské policie i pracovnice oddělení přestupků MěÚ Třebíč.
Důležité informace o nových metodách práce vyplývajících z novely zákona o SPO
předala výchovným poradcům vedoucí OSPOD Třebíč JUDr. Rosenkrancová.
Setkání se zúčastnili zástupci téměř všech oslovených škol, kteří v evaluačních
dotaznících vyjadřovali svoji spokojenost s akcí.
Cílem dalšího semináře plánovaného na podzim letošního roku s názvem „Bez
předsudků“ je rozšíření informovanosti o životě v tradičních romských rodinách,
jejich životním stylu, základních hodnotách a specifikách výchovy a vzdělávání dětí.

Lze říci, že Tým pro mládež okresu Třebíč je velmi aktivní pracovní skupinou.
Podle vyjádření samotných členů znamená Tým velkou příležitost k seberealizaci
a zúročení zkušeností zástupců rozdílných institucí, které jsou do něj zapojeny.
Oproti jiným „odborným uskupením“ vnímají členové Tým pro mládež jako jednotku
realizující konkrétní projekty v praxi a napomáhající odborníkům orientovat se
ve zvolené problematice. Aktivně se snaží propojovat a motivovat ke spolupráci
jednotlivé subjekty, mnohdy nad rámec svých běžných povinností.
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III. pilíř – Opatření a programy péče o ohrožené děti
Třetí pilíř SVI zahrnuje konkrétní opatření k zajištění péče o ohrožené děti. Těmito
jsou legislativní opatření a dále služby, programy a aktivity organizací zajišťující
pomoc těmto dětem a jejich rodinám.
Při zrodu SVI v Třebíči byla neocenitelnou výhodou existence postupně se rozvíjející škály sociálních služeb a subjektů podílejících se na sociální prevenci.
Je třeba zmínit zejména dva subjekty ‑ o. s. STŘED a Oblastní charitu Třebíč.
Tyto dvě organizace s poměrně širokým záběrem činností a potenciálem kvalifikovaných a kompetentních pracovníků přispěly k tomu, že právě ona škála sociálních
služeb, jako je III. pilíř SVI, dokázala reagovat na potřeby cílové skupiny klientů
a aktuální problematiku prevence kriminality. Vznikla služba sociální asistence, psychologická ambulance, centrum prevence a pomoci, podařilo se akreditovat
a následně také obhájit akreditaci tří probačních programů – MOST, Šance
ve STŘEDu a Právo pro každý den.
Toto vše by ale nemohlo fungovat bez kvalitního zázemí a finanční podpory, kterou se dařilo zajišťovat z fondů města, kraje i dalších zdrojů, především díky schopnostem pracovníků těchto subjektů.
V Třebíči je na základě provedené analýzy vytvořen Střednědobý plán sociálních
služeb 2012–2016 a potřebnost těchto služeb je každoročně upřesňována v akčních plánech komunitního plánu sociálních služeb. Byla vytvořena Minimální síť
sociálních služeb v Třebíči, která je součástí Zásad financování sociálních služeb
z rozpočtu města Třebíče.
Dosažení cílů SVI je dlouhodobý proces a ne všechny úkoly se nám dosud podařilo naplnit. K hlavním pozitivům řadíme především postupné zefektivnění spolupráce jednotlivých subjektů, které spočívá např. v rychlém předávání informací,
propojenosti systému. Za důležitý považujeme posun ve vnímání projektu a jeho
přijetí většinou aktérů.
Můžeme konstatovat, že zapálenost pro věc a aktivita členů Týmu pro mládež
byly tím, co významně přispělo k rozvoji Systému včasné intervence v okrese Třebíč, jehož hlavním cílem je, aby pomoc ohroženým dětem byla skutečně včasná
a účinná.
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Dobrá praxe IV.
Podpůrné rodičovské skupiny
(DOMUS Plzeň)
Autoři: Mgr. Eva Mikešová, Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D., Mgr. Bc. Romana Svobodová
Domus – Centrum pro rodinu je občanské sdružení, nestátní nezisková
organizace, která vznikla v roce 2009 a vyplula vstříc rodinám s dětmi,
které potřebovaly podporu a pomoc. Hlavním cílem sdružení bylo a je
poskytovat podporu a pomoc prostřednictvím veřejně prospěšných sociál
ních služeb, a to v rodinách, kde je dítě ohrožené existencí různých rizik.
Současně má sdružení pověření k sociálně-právní ochraně dětí – může vykonávat
aktivity směřující k hájení zájmů dětí, jejich zdravé výchovy a výživy a k podpoře
rodičů v naplňování jejich rodičovské zodpovědnosti. Spolupracujeme s rodiči, kteří
chtějí něco ve své rodině změnit a z různých důvodů potřebují podporu. Často spolupracujeme i s rodiči, kteří jsou nuceni něco změnit (riziko represivního zásahu
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, tlak školy či dětského lékaře, doporučení
soudu apod.). Ať už k nám klient přišel sám, nebo mu byla spolupráce doporučena
školou, lékařem či orgánem sociálně-právní ochrany dětí, či dokonce mu byla spolupráce nařízena soudem, pomáháme mu především hledat jeho vlastní cesty. Snažíme se provázet jej tak, aby jeho krok byl jistější a dokázal jít co nejdříve bez nás.
Rok 2012 se pro nás stal rokem prevence. V rámci působení na rodinný systém
jsme se snažili oslovit skupiny rodin a rodičů, které stojí na prahu vzniku možného
rizika. Poskytujeme besedy a rodičovské skupiny zaměřené na rodičovství jako
takové, demokratickou výchovu a hledání těch „správných cest“ pro každé dítě
i pro každého rodiče. Současně se zaměřujeme i na podporu dětí, které jsou zasaženy rozpadem manželství nebo vztahu svých rodičů.
Z nasbíraných zkušeností a sledováním dalšího vývoje dětí, kterým toto období
rodiče ztížili svým přístupem a snahou o pomstu vůči bývalému partnerovi, považujeme toto období za velmi kritické, které dětem často přináší velká traumata a bohužel ne výjimečně i ztrátu jednoho z rodičů. Své služby neustále rozvíjíme a rozšiřujeme,
a tak nám do týmu přibyl psycholog, terapeuti i dětský sexuolog. Věříme, že rodiny
ocení šíři pomoci a podpory, kterou jim poskytujeme. Snad se nám podařilo přinést
více pohody a drobných radostí do života těchto rodin. Podařilo se nám také vytvořit
program, který poskytuje pomoc a podporu rodinám, které se rozhodly přijmout dítě
do náhradní rodinné péče. Dětem, které se ocitly bez rodičů nebo rodinného prostředí, tak dávají příležitost osahat si, zkusit si a vnímat, „kdo a co je rodina“, a současně nabízí odpovědi na otázky „kdo jsem, odkud jsem a kam patřím“.
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Ve sdružení DOMUS pracují vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci – sociálněterapeutičtí pracovníci, psycholog, etoped, speciální pedagog, právník, terapeut.

Podpůrné rodičovské skupiny – projekt Cesta k dobrému rodičovství
Domus znamená latinsky dům či rodinu – milující rodiče a bezpečné útočiště, tedy
to, co děti nejvíce potřebují. Domníváme se však, že „jen“ mít rád nestačí (vždyť kolik
násilí může být pácháno na dětech ve jménu lásky a dobrých úmyslů) – důležité je
také respektovat dítě a znát vhodné prostředky, jak na ně působit, zvládat náročné
situace a budovat dobré vztahy s dětmi. Občanské sdružení Domus – Centrum
pro rodinu proto připravilo projekt Cesta k dobrému rodičovství, jehož cílem je
zapojit rodiče do diskuze o výchově a zlepšit jejich rodičovské kompetence.
V rámci tohoto projektu pořádáme jak jednorázové besedy, tak pravidelná setkávání v uzavřených podpůrných skupinách. Cílem tohoto projektu je seznámit
rodiče s principy demokratické výchovy a zároveň jim nabídnout prostor
pro sdílení rodičovských radostí a starostí. Nejedná se tedy o přednášky,
ale skutečně skupinovou interaktivní práci, při níž účastníci získávají nový
pohled na své vžité modely komunikace a přístupu (nejen) k dětem. Zároveň zde rodiče mohou otevřít aktuální problémy a situace, se kterými si doma
nevědí rady. Atmosféra setkávání je přátelská a důvěrná. Účastníci zde mohou blíže
poznat lidi s podobnými problémy či společným pohledem na výchovu. Důraz je
kladen na prožitek v rámci modelových situací s využitím principů zážitkové
pedagogiky4.
4
Cílem zážitkové pedagogiky je získání zkušeností přenositelných do dalšího života nejrůznějšími prostředky (hrami všech typů, modelovými
situacemi, besedami s diskuzemi, sebepoznávacími i k týmové spolupráci směřujícími aktivitami). (JIRÁSEK, I. Vymezení pojmu zážitková
pedagogika. In Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, 2004, č. 1, 6-16 s. ISSN 1214-603X).
Základem výchovného dění je tedy aktivita, prostřednictvím které člověk získává určité zážitky (prožitky). Avšak důležité je si uvědomit, že
zážitek je zde pouhým prostředkem, nikoliv cílem. A to je také to, čím se zážitková pedagogika odlišuje od ostatních nepedagogických aktivit, které využívají zážitkových aktivit, neboť „rozdíl mezi rekreačním zážitkem a pedagogickým zážitkem tkví v reflexi. K učení dochází díky
zkoumání a zpracování zkušeností, které zážitek vyvolal“ (PELÁNEK, R. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, 2008. s. 21,
ISBN 978-80-7367-353-6).
Mezi znaky zážitkové pedagogiky patří poskytování bezprostřední zkušenosti, podpora osobnostního rozvoje, propojení získaných zkušeností
s životní realitou, zvnitřnění prožité zkušenosti jedincem (což vytváří předpoklad trvalého vlivu zážitku), učení probíhající na důsledcích vlastního jednání, sdílení zážitků jednak ve snaze obohatit druhé o vlastní pohled, ale také nabídnout možnost více nahlédnout na problematiku
skupinového dění (VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. Brno: PdF MU, 1993. 64 s. ISBN 80-210-0428-2).
Poznatky vyvozené ze zážitků mají výhodu v tom, že jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné. To dokládá Dalova pyramida
učení (CIKÁNKOVÁ, Radka. Co je to zážitkové učení. Časopis Strategie, 1. 9. 2008), podle níž si lidé pamatují:
10 % Z TOHO, CO ČTOU
20 % Z TOHO, CO SLYŠÍ
30 % Z TOHO, CO VIDÍ
50 % Z TOHO, CO SLYŠÍ A VIDÍ
70 % Z TOHO, CO ŘEKNOU A NAPÍŠÍ
90 % Z TOHO, CO UDĚLAJÍ
Poznatky tohoto druhu se zasloužily o vznik zážitkové pedagogiky. Její principy nejlépe vyniknou v porovnání s klasickým pojetím vzdělávání.
V klasickém přístupu je učitel nebo lektor expertem a předává své vědomosti účastníkům vzdělávání. Úlohou studenta je, aby poznatek
pochopil, přijal, zapamatoval si ho a promítl ho do svého jednání. V procesu učení je primární aktivita lektora, zatímco účastník vzdělávání
jen více či méně pasivně přijímá poznatky.
Oproti tomu je zážitková pedagogika založena na aktivitě účastníka kurzu, aktivní role lektora a účastníka se střídá a prolíná. Při vlastním
zážitku lektor ustupuje do role pozorovatele. Účastník přejímá osobní odpovědnost za výsledky učení, mezi lektorem a účastníkem vzniká
vyvážená spolupráce.
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Podpůrná rodičovská skupina využívá i principy svépomocných skupin5, které
navštěvují lidé, kteří mají podobný problém a chtějí ho řešit. Ve skupině nikdo
neskrývá, že má problém s výchovou dětí, dělí se o to s ostatními účastníky a každý
se snaží pomáhat druhým. Svépomocná skupina umožňuje kontrolu nad vlastním
životem. Členové si předávají informace, poskytují si emocionální podporu i praktickou pomoc a obhajují společné zájmy.
V projektu Cesta k dobrému rodičovství vycházíme z přesvědčení, že být rodičem je velmi zodpovědná a náročná role. Všichni máme zkušenost s tím, jak se
chovali rodiče k nám, když jsme byli malí, a také máme předsevzetí, jak se ke svým
dětem určitě chovat nechceme. Dříve či později však nastanou okamžiky, kdy si
uvědomíme, že se chováme přesně jako naši rodiče, či naopak přecházíme k druhému extrému (např. nám rodiče všechno zakazovali, tak my svým dětem vše
dovolíme). Občas pak nabýváme pocitu, že si se svými dětmi vlastně nevíme rady.
Nejsme si jistí, co se vlastně od nás jako rodičů očekává, jakou míru volnosti
chceme svým dětem dát, jak s nimi máme vybudovat dobrý vztah s otevřenou
5

Svépomocná skupina:
učí strategii zvládání každodenních problémů (sdílení zkušeností, hledání nových řešení, vzájemná podpora při selhávání,
oceňování sebemenšího úspěchu),
pomáhá vytvořit síť sociálních vztahů (členové vytvářejí síť přátel, kteří si poskytují pomoc, např. slaví radostné události),
učí naslouchat druhým (uvědomit si obsah toho, co druhý říká, jeho pocity, ale také co v nás jeho verbální i neverbální projev vyvolává),
dává emoční podporu (atmosféra bezpečí a důvěry pro upřímné sebeprojevování, podporou je úcta a akceptování),
podporuje psychologický význam komunity (členové zjistí, že zažívají tytéž problémy a pocity, což pomáhá zmírnit osobní krizi),
dává příležitost pro zpověď, katarzi a vzájemnou kritiku, čímž dochází k zlepšování sebeobrazu (např. očišťující rozhovor, k dy účastník
hovoří o svých selháních),
poskytuje modelové role (vč. toho, že muži hrají ženy, dospělí děti apod.),
učí konfrontaci (cílem není odhalení někoho, ale jeho růst).
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komunikací… Nevíme si rady, jak zařídit, aby naše dítě respektovalo pravidla a hranice, které jsme stanovili. Máme strach ze ztráty autority, a tak někdy volíme stále
tvrdší tresty, které přesto nevedou ke kýženému efektu. Přestože všichni chceme
být dobrými rodiči a vychovat ze svých dětí slušné a samostatné lidi, často nevíme,
jakými prostředky toho dosáhnout.
K tomu, abychom se dokázali chovat jinak, se potřebujeme zbavit některých
svých vlastních zažitých vzorců, které si v sobě neseme. Pokud není náš vztah
s dětmi takový, jaký bychom si přáli mít, bývá užitečné hledat, co my jako rodiče
můžeme ve svém přístupu k dětem změnit, jak jinak reagovat. Děti velmi citlivě
vnímají, jak s nimi rodiče jednají – změna v chování rodiče tak velmi ovlivní to, jak se
bude chovat dítě. Dobrá zpráva tedy je, že my jako rodiče můžeme vztah se svým
dítětem ovlivnit zcela zásadně!
Domus – Centrum pro rodinu nabízí v rámci projektu Cesta k dobrému rodičovství
svým klientům také možnost individuálního poradenství a rodinné terapie.
Skupinu vedou: Mgr. Eva Mikešová, poradkyně v oblasti partnerských vztahů
a výchovy, lektorka přístupu Respektovat a být respektován; Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.,
rodinný terapeut

Příběhy klientů
Příběhy účastnic tak, jak je zaznamenaly po absolvování skupiny Cesta k dobrému
rodičovství (příběhy byly upraveny lektory tak, aby bylo zajištěno jedno z pravidel
skupiny – anonymita).

Příběh první
Byla to láska z tanečních, v podstatě se dá říct jedna z prvních lásek. Padli jsme si s Janem
do oka hned při první lekci, Jan byl usměvavý a pozitivní.
Během našeho chození se vyskytlo pár nedorozumění, po kterých se ale vždy náš vztah utužil
a my se měli rádi víc a víc. Po pár letech jsme spolu začali bydlet. Společně jsme si šperkovali
své hnízdečko lásky. Po dětech jsme ale netoužili. Chtěli jsme cestovat, sportovat, studovat
jazyky, rozvíjet se tímto směrem. Naším měřítkem byla výška hory, kterou jsme zdolali, počet
ujetých kilometrů na kole či co nejkratší čas, za který jsme uběhli nějakou vzdálenost. Vyhledávali jsme nejroztodivnější zážitky a při cestování jsme chtěli navštívit co nejatraktivnější destinace. Zkrátka výkony, výkony, výkony. Tyto společné zájmy přirozeně vyústily v to, že jsme se
po 7 letech bydlení spolu vzali. Po dětech jsme ale stále netoužili, byl to pro nás svět „obyčejných“ lidí, život strávený na pískovišti s přízemními řečmi o plínkách, kojení… Pro nás, ambiciózní sportovce, opravdu nic zajímavého a lákavého. Jak úsměvné a trapné z dnešního pohledu
zpět. Ale nepředbíhejme. Když se mi blížila třicítka, rozumově jsme se s Janem dohodli, že už
by bylo na čase mít dítě. Ani jsme se nemuseli dlouho snažit a byla jsem těhotná. Těhotenství
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jsem snášela velmi dobře, až do poslední chvíle jsem chodila do práce. Pak nastal den D – den,
který obrátil náš život zcela naruby. Porod první dcery Elišky. Stali jsme se součástí onoho
stereotypního životního stylu, o který jsme vůbec nestáli. Ale cosi jako mateřská láska se začalo
ozývat a velmi se to pralo s tou starou ambiciózní Hanou a ne a ne se spolu dohodnout. Začala
se objevovat první nedorozumění s Janem, mé fyzické indispozice a časté nemoci. Nicméně
Eliška byla krásná a bystrá holčička, která nám pomohla svojí vyspělostí toto období ještě
docela zvládnout, a my jsme se – opět racionálně – rozhodli, že jedináčka rozhodně mít
nechceme.
Tři roky po narození Elišky se nám narodila dvojčata, tentokrát chlapci – Albert a Jindřich. Jako
bych slyšela jakýsi hlas shora: „Tak když jste tomu utekli s Eliškou, teď tomu rozhodně neutečete….“ A v našem životě začalo opravdové peklo. Vůbec jsem nerozuměla tomu, co se děje,
ale bylo to příšerné. Všichni známí mě přesvědčovali, že jsou děti boží dar, ale já ten kočár před
sebou tlačila jako něco, co mám za trest. Neshody s Janem přibývaly a hranice úcty a slušnosti
se neustále posouvaly. Děti slyšely doma křik čím dál častěji a odpovídaly na něj stále častějšími
nemocemi, kašlem, bolavými oušky… To by musela být asi máma úplně ze železa, aby své
touhy po výkonech upřednostnila před zdravím svých dětí. A tak jsme začali hledat pomoc.
Napřed já sama – nestydím se říct, že jsem napřed navštívila kartářku, pak paní s kyvadlem.
Postupně jsem potkávala lidi (a dostávala kontakty na ně), kteří mi pomohli objevovat svět,
který jsem dosud nepoznala, který do mých 35 let zůstal přede mnou utajen, ale z kterého už
nikdy nechci zpátky. Ale to už zase předbíhám.
Jak děti rostly a začaly mezi sebou komunikovat, ani jejich vztahy nebyly bezkonfliktní – začali
jsme již oba hledat někoho, kdo by nám s tím vším pomohl.
Obrovským přínosem pro nás byly rodičovské skupiny, na které jsme se přihlásili s vidinou toho,
že nám budou objasněny příčiny pro nás nepřijatelného chování našich dětí. Tyto skupiny však
daleko předčily naše očekávání, začali jsme na přístup k výchově a vůbec vztah k dětem nahlížet úplně jinak. Moc nám pomohla podpora ostatních účastníků i sdílení společného cíle, jímž
vlastně byla změna v dětství přijatých modelů, které nám kdysi tak moc vadily, ale nenaučili
jsme se to jinak.
Jako velice přínosné vidím vedení skupin ženou i mužem – byly tak zastoupeny oba světy.
Konkrétně v naší skupině se sešlo i dost manželských párů, což mě potěšilo a domnívám se,
že to na přínos skupiny mělo velký vliv.
Na základě zkušenosti s rodičovskou skupinou jsem také pochopila, že kašle, bolavá ouška,
bříška atp. nejsou nikdy náhodná („co to zase chytili“), ale že všechno jde ruku v ruce s atmosférou a dobrými vztahy v rodině. Tomu, pro koho je rodina hlavní prioritou jako pro mne,
rodičovské skupiny vřele doporučuji.
Začala jsem zjišťovat, že vychovat z dětí psychicky zdravé a silné jedince je skoro nadlidský
úkol, a myslím si, že ani pocit zdolání té nejobtížnější hory nebo sjetí nejdivočejší řeky nenahradí
pocit, když začnete na děti uplatňovat poznatky, které jste se naučili, a děti na to zareagují,
a když poznáte, že jste se zachovali správně. Je to práce na celý život, která mě teprve opravdu
začala naplňovat.
Přeji všem hodně štěstí při hledání jejich cesty!
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Příběh druhý
Když jsem poprvé držela své novorozené miminko v náručí, slíbila jsem jemu i sobě, že budu dobrým rodičem – dobrou maminkou. Od jeho prvních dní jsem pro něj vybírala to, co jsem považovala
za nejlepší. Nosila jsem ho v šátku, přebalovala ho do pohodlných látkových kalhotkových plenek,
s manželem jsme pro naše miminko dodržovali pravidelné denní rituály… Měli jsme zdravého a spokojeného chlapečka, který skoro neplakal, dobře prospíval a byl všem pro radost. V tu dobu se mi
poprvé dostala do ruky kniha „Respektovat a být respektován“, kterou jsem pročetla jen letmo
s myšlenkou, že se k ní vrátím, až bude chlapeček starší. To nejdůležitější jsem si ale odnesla už
tenkrát – děti potřebují hranice, srozumitelnost a smysluplnost. A hlavně naši lásku.
Uběhly dva roky a nám se narodil druhý syn. My pokračovali ve svých zavedených rituálech,
starší bráška měl nově narozené miminko moc rád a kluci nám rostli. První sourozenecké šarvátky se u nás začaly objevovat v době, kdy se mladší syn začal pohybovat. Nejenže vyžadoval
více pozornosti, ale dobýval se na hračky svého staršího bratra, bořil dřevěné stavby a železniční tratě, ochutnával bratrovo jídlo…
V tu dobu mi kamarádka vyprávěla o knize „Sourozenci bez rivality“. Byla to právě tato kniha, která
mi dokázala přiblížit jiný pohled na výchovu dítěte. Logicky jsem pak sama vyhledávala další informace, a když jsem dostala nabídku přihlásit se do rodičovské skupiny s názvem Cesta k dobrému
rodičovství, neváhala jsem ani chvilku. Měla jsem pocit, že taková setkání musí chtít absolvovat
všichni rodiče. Těšila jsem se na slibovaný praktický nácvik řešení každodenních situací, těšila jsem
se na to, že budeme s ostatními maminkami probírat podobné problémy a že společně budeme
nalézat řešení. Těšila jsem se, že se mi podaří dostat respektující výchovu tzv. pod kůži, a že zvládnout (anebo lépe předcházet) hašteření svých synů bude po absolvování snadné.
Rodičovskou skupinu navštěvovalo osm maminek. Scházeli jsme se pravidelně jednou
za 14 dní – včetně úvodního sezení jsme se sešli desetkrát.
Hned z prvního sezení jsem si odnesla moudro, kterého se držím, a které jsem si předtím úplně
neuvědomovala – respektující či demokratická výchova neznamená, že dítěti ve všem vyhovíme
a že mu splníme všechna přání. Demokratická výchova buduje dobré vztahy, učí dítě lépe
argumentovat, dítě získává lepší sociální dovednosti a lépe navazuje kontakty s vrstevníky.
Zároveň byla zmíněna důležitost hranic, které dítěti dávají pocit jistoty a toho, že co platí dnes,
bude platit i zítra, a naopak – co je nepřijatelné dnes, nebude zítra povoleno.
K velkému posunu ve výchově mě přivedla také otázka, která v rodičovské skupině v rámci
diskuse padla – Jak bych se cítila, kdyby mi partner řekl: „Mazej do vany!“, „Jak to, že ještě
nemáš uvařeno a uklizeno?!“, „Moje sestra by to dokázala líp než ty.“ atd.
To, co denně naše děti často slýchají, jsou příkazy, rozkazy, výhružky a srovnávání. Na rodičovské skupině jsme si v rámci několika scének procvičili, jakými jinými slovy lze dosáhnout téhož.
Naučila jsem se tak dávat dětem na výběr a zavedli jsme ještě více rituálů. Naučila jsem se více
komentovat to, co bylo úspěšné a čeho už mé děti dosáhly, a nehovořit příliš o tom, co hotové
není. Naučila jsem se svým dětem vše lépe a smysluplně vysvětlovat („když nebudou auta
na svých místech, špatně se nám budou příště hledat“). Naučila jsem se minimalizovat záporné
věty a více hovořit ve větách kladných (ne „nespadni“, ale „pevně se drž“).
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Skutečně jsem se tohle všechno na skupině naučila a dělám to? No, popravdě, učím se. Snažím se nabyté dovednosti co nejvíce používat. A i když to tak není pokaždé, mé děti vědí, že to
umím i jinak. A myslím, že to oceňují.
Utvrdila jsem se v tom, že není výhodné odbývat děti planými sliby. Slibuji jen to, co vím, že
splním. Učím své děti odpovědnosti za svá rozhodnutí a ponechávám jim maximální možnost
tato rozhodnutí činit. Po absolvování rodičovské skupiny se svými dětmi mnohem více využívám přirozené důsledky. Mé děti už na vlastní kůži pocítily, že jim bude zima, pokud si nevezmou do sněhu rukavice, a že do deště je pro ně výhodnější vzít si pláštěnku.
Dalším velmi zajímavým a všemi očekávaným tématem byly sourozenecké vztahy. Každý rodič,
který má více dětí, ví, jak je obtížné sourozeneckým šarvátkám čelit. Soupeření, žalování, schválnosti, vše je na denním pořádku. V úvodu tohoto setkání jsme byli nejprve seznámeni s tím, jak
dítě ovlivňuje pořadí narození. Bylo velmi zajímavé zjistit, že prvorození mají mnoho společných
rysů, stejně jako prostřední dítě ze tří sourozenců apod. Neméně důležité bylo také sdělení, že
ke svým dětem nemusím a nemám přistupovat stejně. Každý z nich má jiné potřeby, jinou
povahu, jeden chce více sportovat, druhý se chce více mazlit. Není nutné kupovat oběma fotbalový míč, když druhý stojí více o kytaru apod. Bylo osvobozující slyšet, že snažit se být spravedlivá
a ke všem dětem přistupovat stejně, není nutné, dokonce ani žádoucí. Ilustrující a velmi vhodný
byl k tomuto příběh jedné maminky, která nemohla kojit ze zdravotních důvodů své první dítě.
Přesto, že své druhé miminko kojit mohla, tak to neudělala, aby to bylo spravedlivé.
Zazněla i velká diskuse na téma soutěžení a z toho plynoucího srovnávání, poměřování. Přesto,
že je těžké pracovat se soutěživostí staršího synova (stále chce vítězit nad svým mladším bratrem), snažím se mu opakovat slova, která ve skupině zazněla – že pro mě není důležité, v jakém
pořadí doběhli do cíle, nebo že šestiletí běhají rychleji než čtyřletí a desetiletý kluk by běžel ještě
rychleji. Nepodporovat soutěživost je velmi obtížné také vzhledem k prostředí, ve kterém se moji
synové pohybují. Na hřišti stále slyším, jak se děti srovnávají, kdo už umí plavat a kdo jezdit
na kole, kdo vyskočí nebo dohodí výš a dál, kdo namaloval nejhezčí obrázek atd. Soutěžení je
podporováno v téměř každé společenské hře, sportovní soutěže jsou na každém rohu…
Ve školce je chváleno dítě, které první snědlo oběd nebo se jako první převléklo na procházku…
Také jsem si odnesla radu, která se mi už mnohokrát osvědčila – každé dítě (a zvláště prvorozený) by mělo mít maminku občas jen samo pro sebe – získává tak pocit jedinečnosti.
I když pojmenování rodičovské skupiny „Cesta k dobrému rodičovství“ naznačovalo, že se bude
hovořit výhradně o vztazích s dětmi, tématem setkání bylo také zvládání vlastních negativních
emocí a přijímání emocí druhých. Uvědomění si toho, jak naše emoce nemusí být vždy čitelné
a jak mohou být naše projevy pro okolí – a pro děti zvlášť – matoucí. Například bychom neměli
klidným hlasem říkat „jsem naštvaná“ nebo tvrdit, že se nic neděje, a přitom plakat.
Poznali jsme pyramidu potřeb, z níž vyplývá, že nelze rozvíjet a uspokojovat vyšší potřeby,
pokud nejsou uspokojovány potřeby základní, jako je spánek a potrava. Pokud tedy nemají děti
uspokojenu například potřebu pohybu, „zlobí“. Příčinou nevhodného chování dítěte může být
ale také neuspokojení potřeby důležitosti, výjimečnosti, přijetí…
Skupina vedla rozhovory i na téma role muže a ženy v rodině – že každý má svou nezastupitelnou
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roli a že dítě potřebuje v různých vývojových etapách více jednoho či druhého. V této souvislosti
zazněly také možné problémy plynoucí ze vztahu mezi dětmi, rodiči a prarodiči, mezi vlastními
a nevlastními dětmi, mezi dětmi v náhradní rodinné péči, mezi dětmi osvojenými apod.
Předposlední setkání pak bylo věnované psychosomatickým souvislostem dění v rodině
a tomu, jak psychika ovlivňuje tělesné zdraví i naše vztahy.
A co mi účast v rodičovské skupině přinesla? Pokouším se vnímat rodinu i svět očima našich dětí.
Snažím se o to, aby synové byli spokojení a cítili se plnohodnotnými členy rodiny. Aby mohli bez
obav vyjádřit svůj názor a věděli, že je vyslechneme. Respektující výchova mi dává pocit, že své
děti vychováváme správně a že z našich synů vyrostou zodpovědní muži. A přesto, že je někdy
těžké si ve svém okolí tento přístup obhájit, věřím, že pro ně děláme s manželem to nejlepší.
A to je, doufejme, cílem všech rodičů.

Martina

Příběh třetí
Před zahájením skupiny jsem neměla jasnou představu, co přesně bude její náplní, ale přesto
jsem se rozhodla, že se zkusím zúčastnit. O svém záměru jsem řekla manželovi a přesvědčila ho,
aby chodil také. Považovala jsem to ze své strany za dost velký risk, protože jsem vlastně vůbec
nevěděla, jaké principy a metody „výchovy“ dětí nám budou doporučovány. To, že se ve vedení
skupiny vyskytoval ženský i mužský prvek, bylo, myslím, pro danou problematiku ideální.
Na prvním setkání jsme měli vyjádřit svá očekávání a dozvěděli jsme se důležitá pravidla fungování
skupiny. Jedním z nich bylo, že naše skupina bude tzv. uzavřená a nikdo další se k nám v průběhu
již nesmí připojit. To mě překvapilo a trochu zamrzelo, ale bylo mi jasné, že k tomu existuje určitě
nějaký pádný důvod. Překvapila mě i spousta dalších věcí, a to nejen obsahových, ale také metod
naší výuky. Musím ale říct, že jen a jen pozitivně. Naše skupina byla věkově i počtem vlastních či
svěřených dětí různorodá, ale to vůbec nebylo na škodu. Přes počáteční strach a rozpaky jsem se

59

Manuál dobrých praxí

na další setkání začala těšit a na každé další jsem se těšila víc a víc. Těšit je vlastně slabé slovo, byla
jsem úplně nadšená a dalších setkání jsem se nemohla dočkat. A nebyla jsem v tom sama. Na konci
hodin se někdy objevily i slzy dojetí. Trochu jsem se bála, že naše nadšení pro výuku do konce trvání
skupiny trochu opadne, ale naštěstí to byla úplně lichá obava.
Celý život jsem dávala přednost rozhovorům či řešení důležitých věcí mezi čtyřma očima
a najednou jsem se ocitla ve skupině. A přesto jsem byla spokojená jak želva. Pochopila jsem,
že skupinová práce je specifická a přináší řadu výhod. Jednu z nich vidím ve vzájemném sdílení
a uvědomění si, že „můj problém“ vlastně není jen můj a že ostatní na něj nahlížejí třeba odlišným způsobem, ale také se ho snaží řešit. Také jsem se přestala bát mluvit před ostatními
a postupně jsem si troufla probírat před skupinou i osobní rodinné záležitosti.
Domnívám se, že velkou výhodou je, pokud se sezení mohou účastnit oba dva rodiče. Nám se
to většinou podařilo. Naši rodiče byli ochotní a po dobu trvání skupiny naše, dnes již roční dvojčata, Radka a Evu, pohlídali. Na skupině byla dokonce i možnost využít hlídání dětí ve vedlejší
místnosti (herně), ale této možnosti jsme vzhledem k věku našich dětí bohužel využít nemohli.
Účast na skupině mi přinesla nejen obrovské množství nových informací, znalostí a změnu pohledu
na život kolem nás, ale i vnitřní radost z fungování skupiny. Naše výuka se nesla v přátelském duchu
a čerpala z principů přístupu Respektovat a být respektován, jehož hlavní myšlenku spatřuji v tom,
abychom ke každému, ať už k dětem či k dospělým, přistupovali s RESPEKTEM. Knihu jsem měla
před účastí ve skupině částečně nastudovanou, ale myslím si, že pokud se člověk do této problematiky chce skutečně ponořit, nestačí jen číst. Je zapotřebí vnímat problematiku více smysly. Trochu jsem se v duchu smála, když jsem opakovaně od účastníků slyšela „vždyť ono to je logické,
proč jsem vlastně na to nepřišel/la dřív…“ Překvapovalo mě, kolik lidí – a mezi nimi mužů – má stejné
pocity. Mohu potvrdit, že účast mužů je opravdu důležitá. Vývoj dítěte přece ovlivňují oba rodiče.
Měla jsem pocit, že se mi díky skupině a novým informacím stále více otevírají oči. Jako bych
do té doby viděla, a přesto byla určitým způsobem „slepá“. Začala jsem si více všímat, jak se
lidé chovají, co říkají, a ke konci trvání skupiny jsem už často také chápala, proč to tak říkají – že
to mnohdy není zlý záměr, pouze neznalost či jejich dlouholetý zvyk.
Abych nezapomněla na to nejdůležitější – osvojené znalosti jsem se v průběhu trvání skupiny
snažila používat v praxi a snažím se i nadále o jejich každodenní aplikaci. Ne vždy se vše podaří,
ale mám radost z každého, byť sebemenšího úspěchu. Mám navíc tu výhodu, že s manželem,
díky společně absolvovaným skupinovým setkáním, v tomto ohledu čím dál víc nacházíme
společnou řeč.
Co dodat závěrem? Účast na skupině mi doslova a do písmene změnila život. Určitě mi dodala
větší sebevědomí, sebeúctu a také větší jistotu v tom, jak se chovám k dětem i ke svým blízkým. Je to směr, kterým se chci vydat a který jsem podvědomě ve své mysli už několik let
hledala. Skupina pro mě – a to bez nadsázky – byla opravdu nejpřínosnějším, co jsem zatím
v životě zažila. Určitě na šťastné chvíle strávené na skupině nezapomenu. Jsem neskonale
vděčná našim lektorům za to, že nám věnovali svůj čas, za to, že se nás snažili trpělivě vyslechnout, za to, že pro naše problémy měli pochopení, za to, že nám opakovaně předávali svoje
znalosti a nesmáli se nám, když jsme se vlastně chovali jako ty úplně malé děti, které s obrovským nadšením a radostí za něčí pomoci objevují svět.
Andrea
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Dobrá praxe V.
Mateřské centrum Barborka (Most)
Autorka: Ilona Radicsová
Mateřské centrum Barborka je hlavním projektem občanského sdružení
Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o. s. v Mostě se sídlem
v ulici Karla Marxe 798/7. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální
péči, o. s. (dále jen KCR) je nevládní nezisková organizace, která byla
založena v roce 2003. Zaregistrována u Ministerstva vnitra však byla až
30. 1. 2004, kdy byly rovněž schváleny stanovy organizace. KCR poté
nalezlo prostory v ulici Karla Marxe v Mostě a 27. června 2005 bylo centrum slavnostně otevřeno.
Posláním tohoto sdružení je posilování rodinných vztahů a podpora rodinných
hodnot ve společnosti. KCR se snaží pomáhat při obnově manželského a rodinného života, posiluje rodinu jako dobré zázemí pro její příslušníky, jako dobré klima
pro růst a vývoj jedince. Věří, že rodině je dobré přispět k jejímu zdravému rozvoji,
že pomoc či impuls k dobrým vztahům potřebují občas i normálně fungující rodiny.
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Vznik mateřského centra
Poslání Krušnohorského centra je naplňováno především prostřednictvím projektu
Mateřského – rodinného centra Barborka, které funguje v rámci Krušnohorského
rodinného centra od 19. 10. 2005, kdy se v herně KCR začaly scházet na popud
Mgr. Josefa Hurta – místního kněze a otce myšlenky mateřského centra (MC),
člena KCR – 4 maminky (vesměs kamarádky). Pod vedením jedné z nich byl
na každém jejich setkání (1x týdně) připraven i výtvarný program, aby se jen „nepovídalo“, i když právě sdílení všeho, co rodiče řeší, je v MC velmi důležité.
K těmto zakládajícím maminkám se postupně přidávaly další a po příchodu Dany
Petrikové, která rozuměla propagaci, narostl počet maminek docházejících do MC
geometrickou řadou. Právě ona dostala MC Barborka do povědomí veřejnosti,
organizovala první „jednorázové“ akce (např. Pohádkové odpoledne, Vítání jara,
přednášky), navázala kontakty s tiskem a prvními sponzory včetně firmy svého
manžela.
Po pěti měsících (21. 3. 2006) od prvního setkání maminek a dětí bylo MC pojmenováno a pokřtěno pod záštitou Mostecké uhelné, a. s., která poskytla mateřskému centru logo a jméno své promo-postavičky pro děti na Mateřské centrum
Barborka. V tu dobu už navštěvovalo mateřské centrum mnoho nových maminek,
nikoliv jen úzký okruh kamarádek.

Program MC Barborka
V prvním roce své existence se v MC scházely maminky s dětmi 1x týdně a vždy
bylo připraveno něco k vyrábění, aby se také posilovaly rodinné vazby při společné
aktivitě. Zanedlouho přibyl i blok říkadel a „pohybovek“, který se stal velmi oblíbeným a děti samy si o něj říkaly, naopak blok výtvarky se s větší návštěvností
postupně vytratil z důvodu neochoty maminek spolupracovat s dětmi na vyrábění
Maminky měly potřebu vypovídat se ze svých starostí a také v té době ještě nebyly
finanční prostředky (pouze na nájem a energie) a v takovém množství maminek se
těžko domlouvalo přispívání na výtvarné potřeby.
Zhruba po roce činnosti MC bylo na program zařazeno i cvičení pro rodiče
s dětmi, cca po 2 letech i samostatný program výtvarky (opět pro rodiče i děti společně). V této době vyvstala potřeba samostatného času i pro setkávání rodičů
s menšími dětmi (cca do 2 let) a po dalším roce (11/2008) už byl zájem tak velký, že
rodičům s menšími dětmi byl vyhrazen další den.
Součástí programu byly více méně od samého počátku existence MC i různé jednorázové akce (Pohádkové odpoledne, Perníčkové Velikonoce, Den Země, Obnova
svatebních slibů…) – avšak v závislosti na počtu dobrovolníků, kteří by akce připravili.
Až od roku 2010 bylo možné zaměstnat pro organizaci těchto akcí jednu z maminek. Zároveň byly od počátku pořádány i různé besedy či přednášky se zajímavými
tématy pro rodiče i děti (Péče o chrup, Ekovýchova…). Od roku 2010 je MC Barborka také zapojeno do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem.
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Od roku 2010 – na žádost klientů vyplynulou z rozhovorů a dotazníků spokojenosti/přání – byla nabídka MC rozšířena i o Tanečky, Notičky, Předškoláčky, setkávání otců apod. Nabídka pro rodiče s dětmi se v tomto a následujícím roce rozrostla
až na třináct programů týdně plus jednorázové akce. V těchto letech také byla
zaznamenána zatím největší návštěvnost MC Barborka až 4500 kontaktů/rok
(rodičů a dětí, každý je započítán tolikrát, kolikrát za daný rok přišel) a přibližně 280
dospělých klientů/jednotlivců (plus 285 dětí) – mnozí z nich samozřejmě navštěvovali centrum opakovaně či pravidelně.
V roce 2011 byly do nabídky MC zařazeny i aktivity zaměřené na rodiče samotné
(vzdělávací aktivity, cvičení pro rodiče – pilates, gymbally).
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V současné době (rok 2013) MC Barborka stále nabízí jako základní službu rodičům tzv. volné herny, které považuje za základ pro preventivní práci s rodinou
a navázání prvotního přátelského vztahu a důvěry – v tomto prostředí se pak
mohou rozvíjet přátelské rozhovory, sdílet zkušenosti, může zde nenásilně působit
svými zkušenostmi a znalostmi tzv. prorodinná pracovnice – poradkyně, která
do volných heren dochází a hovoří s rodiči nezávazně o výchovných a vztahových
problémech. Může tak oslovit i ty, kteří by nepřišli na kurz rodičovství, přestože ho
potřebují. Mnohdy dojde i k identifikaci či přiznání si vznikajícího problému, někdy
též k odhalení až patologických jevů v rodině.
V rámci takových „nezávazných“ rozhovorů došlo i ke zjištění, že v sousedství
jedné z přítomných maminek dochází pravděpodobně k týrání dítěte matkou, která
řádně pečovala jen o jedno své dítě, zatímco druhé nechávala spát přes noc na balkoně, kde plakalo, chodilo hladové – sousedé mu přilepšovali, ale nikdo případ
neřešil ani nehlásil.
Koordinátorka na základě kontaktu získaného při přednášce o domácím násilí
kontaktovala komisaře Policie ČR s touto informací (bez sdělení konkrétního zdroje)
a s prosbou, zda je možné věc prošetřit. Dle sdělení policisty byla celá věc ve spolupráci s OSPOD prošetřena a řešena. Bližší informace o případu nemohou být
poskytnuty.
Jak je vidět z výše uvedeného skutečného příběhu, je prostředí MC velmi vhodné
pro detekci případných problémů a rizik (i závažných) v rodinách. Přestože volné
herny MPSV již nyní nepodporuje, zajišťuje MC jejich financování prostřednictvím
dotací od Ústeckého kraje a Mosteckého magistrátu či dalších sponzorů.
Především na základě takto získaných zkušeností s MC (s výjimkou konzultačních aktivit prorodinné pracovnice a právničky, které si klienti většinou vyhledají
sami na internetu či o nich vědí z doslechu) jsou rodiče motivováni k účasti na vzdělávacích kurzech pro rodiče či k aktivnímu řešení problémů, které třeba ani za problém nepovažovali nebo je nechtěli řešit.

Hlídání a péče o děti včetně doprovázení v rámci projektu MC
Již od druhého setkání maminek a dětí s námi spolupracovala dobrovolnice – „paní
na hlídání“. Aby měly maminky chvilku klidu pro sebe a sdílení svých radostí či
starostí, dohlížela na děti, četla jim pohádky či hrála divadlo, eventuelně hlídala
„mrňousky“, když jejich sourozenci a maminky něco vyráběli. Poté, co do MC
začalo chodit více maminek, které se vzájemně neznaly, ani neznaly tuto „paní
na hlídání“, a tudíž nevyužívaly její ochoty se o děti postarat, přestala se paní na hlídání cítit dostatečně užitečná a v dobrém se s MC rozloučila.
Po určité době byla služba hlídání dětí opět zavedena (finančně podporována
MPSV) tentokrát již byl s pečovatelkou uzavřen klasický pracovně-právní vztah
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a hlídání bylo poskytováno pro účely účasti na aktivitách projektu, případně k vyřízení osobních záležitostí, při osobních konzultacích s odborníky, později i při rodičovských kurzech zdarma nebo v rámci příspěvku za daný program. Pečovatelky
jsou matky s vlastními dětmi (tudíž s praktickými zkušenostmi s péčí o dítě), zdravotnice či sociální pracovnice s kurzem první pomoci. V případě potřeby (např.
časné ranní hodiny) vypomáhá i koordinátorka, též matka se dvěma vlastními
dětmi, které jsou již starší a dovedou se o sebe v případě potřeby postarat i samy,
zatímco ona zajišťuje péči o děti v MC.
Od roku 2013 je poskytována rodičům v nouzi (v odůvodněných případech)
služba péče o dítě a služba doprovázení dětí do zařízení (jesle, MŠ, ZŠ, lékař atd.)
– např. při kolidování pracovní doby rodiče a provozní doby předškolního či školního zařízení nebo specializovaného zařízení, či v době před přijetím dítěte do předškolního zařízení, pokud rodič potřebuje pracovat a není možnost výpomoci ze
strany prarodičů či druhého z rodičů, nebo v době nemoci rodiče, při služební
cestě apod. Jedná se především o rodiče „směnaře“ či samoživitele, a to na základě
písemně uzavřené dohody s rodiči s jasně stanovenými pravidly pro doprovázení,
aby se předešlo případným nedorozuměním. Se službou doprovázení a hlídání dětí
máme zkušenost již z minulých let, kdy jsme ji poskytovali v rámci projektu hrazeného z ESF – „Miniškolka při KCR“.
Služba hlídání a péče o děti včetně služby doprovázení není určena k dlouhodobému, trvalému řešení dané nouzové rodinné situace, slouží pouze jako přechodná
či nárazová výpomoc.
Na poskytování služeb pro rodinu a péči o děti má centrum živnostenské oprávnění, zároveň jsou tyto služby i vedlejší činností KCR v rámci stanov.
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Příběh rodiny
Pěstounská rodina se třemi dětmi (5, 4
a 2 roky) se měla dostavit z Mostu
do Ústí nad Labem na sociální odbor
k jednání ohledně rozhodnutí o pěstounské péči. Jelikož bylo žádoucí, aby
se jednání účastnili oba rodiče a manžel
měl nové zaměstnání – tudíž bez nároku
na dovolenou – byla dohodnuta doba
setkání již v 7 hod. ráno, aby byl včas
v práci. Bylo nutné odjet z Mostu v 5,30
hod., avšak budit tak brzo malé děti
a vozit je s sebou na toto jednání nebylo
vhodné. Po dohodě s Mateřským centrem Barborka bylo zajištěno hlídání dětí již od 7,30 hod. s tím, že do té doby si rodiče zajistí
hlídání prostřednictvím své známé (v případě nutnosti bylo MC připraveno zajistit péči o děti
i od 5,30 hod.). Kdyby nebylo možné zajistit hlídání dětí v Barborce, rodiče by se museli na jednání (ze kterého se vrátili až v 11,30 hod.) dostavit i s dětmi, které by musely být jednání
nevhodného pro děti účastny (nehledě na nutnost jejich časného buzení).

Prorodinné poradenství – konzultační služby odborníků
Již od počátku čerpání dotací pro MC byla založena knihovna pro rodiče s možností půjčování knih (zdarma), která je stále rozšiřována o další tituly (psychologie,
rodičovství, partnerské vztahy, vývoj dítěte, aktivity pro děti aj.). Později vznikla
i „sbírka“ informací, které koordinátorka a poradkyně cíleně vyhledávaly a stále
vyhledávají/aktualizují/doplňují z tisku, na internetu či úřadech (brožury se sociální
tematikou, řešením aktuálních životních situací, problémů apod., články o výchově,
zdraví či bezpečnosti), které jsou klientům kdykoliv k dispozici k nahlédnutí či okopírování. Mnoho takových informací zveřejňuje MC i na svém Facebooku, kde lze
oslovit širší (nejen) rodičovskou veřejnost, či na nástěnkách ve svých prostorách.
Důležité odkazy na různá poradenská zařízení, na stránky zabývající se rodinnou
tematikou, zdravím, právem rodiny a dítěte apod. včetně volnočasových nabídek,
jsou zveřejňovány i na webových stránkách organizace.
Od roku 2010 vznikla v MC Barborka pozice tzv. prorodinného pracovníka – dle
vize MC nejlépe psychologa, resp. psycholožky s patřičnými zkušenostmi (z psychologické praxe, nejlépe i s vlastní rodinou – zkušenostmi z praxe), která by docházela
na programy MC, nenápadně se vmísila mezi rodiče a byla v případě potřeby a zájmu
nápomocná odbornou radou či svými zkušenostmi, poskytla radu či konzultaci
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v soukromí, případně nasměrovala klienta na další odborníky či organizace zabývající
se danou problematikou. Poradenství včetně případného doprovázení do těchto
organizací či úřadů je od samého počátku poskytováno rodičům zdarma.
Tato vize se ukázala jako velmi prospěšná pro rodiče a co se týká osobních konzultací i velmi vyhledávaná.
Postupem času a díky změnám priorit ohledně financovaných aktivit ze strany
MPSV bylo možné nabídnout i konzultační služby dalších odborníků (právník, lékaři,
logoped, pedagog…) včetně kurzů pro rodiče ohledně získání rodičovských kompetencí a dovedností.

Oblasti podpory/pomoci prorodinného pracovníka-poradce:
• pomoc lidem ve složité životní situaci,
• odborná psychologická a sociální pomoc,
• podpora při řešení osobních problémů rodičů,
• pomoc při řešení těžkostí v partnerském a rodinném soužití a širších mezilidských
vztazích.

S jakými problémy je možné se na MC obrátit?
• osobní problematika – jde o vztahové a osobní problémy, jako je například nezaměstnanost, individuální reakce na ztrátu blízké osoby, rozpad rodiny, vztahu, psychosomatická problematika,
• rodinná problematika – jde o vztahy mezi členy rodiny, rodičů a dětí, hospodaření,
závažné dysfunkce, nesoudržnost rodiny a problematika vícegeneračního soužití,
• sociální problematika – jde například o problémy vyplývající z tíživé finanční situace rodin, ekonomické problémy, psychické problémy při dlouhodobé nezaměstnanosti, pomoc při získávání sociálních příspěvků, pomoc s písemnou dokumentací
při jednání s úřady, pomoc handicapovaným klientům.

Konkrétní případy problémů, které MC Barborka pomáhá řešit:
• nedorozumění a hádky,
• nejasnosti v rozdělení kompetencí, práv a povinností členů rodiny,
• nesoulad povah a zájmů,
• rodičovská bezradnost při výchově dětí, mezigenerační problémy,
• odcizení ve vztahu,
• podezření na nevěru či odhalení nevěry,
• žárlivost,
• vyrovnání se s opuštěním partnerem, osamělost,
• rozvodová mediace – pomoc v procesu rozvodu a porozvodovém uspořádání
rodinných záležitostí,
• násilí v rodině,
• závislost na alkoholu, návykových látkách a návykových činnostech,
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• problémy rodin s nezaměstnaným členem,
• problémy rodin s handicapovaným členem,
• orientace v sociálně-právních otázkách.

Nejčastější problémy, se kterými rodiče přicházejí
do MC Barborka:
• výchovné problémy u dětí – záškoláctví, školní neprospěch, závislost na návykových látkách (alkohol, marihuana, pervitin), domácí krádeže a krádeže v obchodech, agresivita, vulgarita, školní šikana, nespolehlivost a lhaní, útěky z domova,
problémy s komunikací v rodině u pubescentů;
• sociální problémy v rodině – insolvence, ztráta zaměstnání, dlouhodobá evidence
na ÚP, sociální izolace, finančně nepříznivá situace, dlouhodobá pracovní neschopnost, závažné onemocnění buď klienta, nebo člena rodiny, jednání s úřady, pomoc
při vyplnění dokumentů a úředních dopisů, informace o možnostech dávek sociální
pomoci;
Rodinné problémy – partnerské problémy, předrozvodové a porozvodové situace, poruchy v komunikaci, konflikty ve vícegeneračních rodinách, rozpory ohledně
výchovného stylu v rodině, závislost na alkoholu v rodině, dysfunkční rodina, ekonomická nestabilita rodiny, nevěra partnera, odchod partnera z rodiny, nespolehlivost partnera;
Osobní problémy rodičů – sociální izolace, onemocnění, dlouhodobá nezaměstnanost, psychosociální problémy a psychosomatické problémy, osamělost,
osobnostní rysy – žárlivost, podezřívavost, puntičkářství, nedůslednost, neúměrné
utrácení, závislost na alkoholu, televizních seriálech, egoismus.
Služeb prorodinného pracovníka v současné době využívá asi 20 až 23 klientů
měsíčně. Z kapacitních (finančních) důvodů není možné počet klientů navýšit,
objednací termíny se pohybují okolo 2–3 týdnů. Při závažném problému je však MC
schopno v akutním případě vytvořit prostor pro konzultaci okamžitě (po vzájemné
dohodě i v netradičních časech – brzy ráno, o víkendu nebo na přání klienta mimo
prostory centra z důvodu zachování jeho anonymity). Počet konzultací poradkyně
za celý rok 2012 činil 153, za období 1 – 7/2013 je to však již 129, zájem je tedy
bezesporu veliký.
Pokud má klient problém, který přesahuje kompetence MC, je klient nasměrován
k příslušnému odborníkovi – pedagogicko-psychologická poradna, odborný lékař,
sociální odbor magistrátu, protidluhová poradna oblastní Charity či na vlastní bezplatné právní poradenství.
V rámci pomoci klientům spolupracuje MC Barborka s některými organizacemi
zdejšího regionu – Charita, OSPOD, asistenční služba, Člověk v tísni, AMA, Centrum služeb pro zdravotně postižené, K centrum, Diana.
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Oblasti podpory/pomoci právníka
Zahrnuje téměř všechny oblasti kromě trestního práva – to pouze v okrajových
případech, např.:
• občanský zákoník – bytová problematika (nájemní smlouvy apod.), procesní záležitosti (lhůty, jednání u soudu, odvolání), dědické právo, řešení případů domácího
násilí, stalkingu…
• občanský soudní řád,
• rodinné právo – rozvody, svěření dítěte do péče, řešení problematiky střídavé
péče, výživné na děti/manžela, opatrovnictví…
• dluhová problematika, exekuce,
• sociální záležitosti – příspěvky, sociální dávky…
• pracovní právo – uzavírání pracovních poměrů, výpovědi z pracovních poměrů
a nároky z nich vyplývající, (ne)zákonné vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli,
opožděné vyplácení mzdy, diskriminace…
• posuzování smluv,
• mezinárodní právo (sňatky v zahraničí, děti ve vztahu k zahraničí…),
• pomoc při styku s notáři, soudy,
• vyhotovování písemností – odvolání, zpracování podání na soudy…
Služeb právníka je využíváno méně než prorodinného pracovníka (cca 3x měsíčně
– především z důvodu omezených finančních prostředků na tuto aktivitu a také
z důvodu pozdějšího zavedení této služby – teprve od září 2012).
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Konkrétní případy problémů, které řeší právník MC Barborka:
• zastupování ve věci svěření nezletilého dítěte do péče s určením výživného,
• zpracování odvolání ve věci stanovení výživného na nezletilé dítě,
• zpracování písemného vyjádření ve věci úpravy výživného,
• konzultace k soudní výpovědi rodiny z bytu a sepsání odvolání ke krajskému
soudu,
• řešení dluhové situace mezi partnery a příbuznými,
• vyhrožování klientovi partnerem/partnerkou,
• konzultace k vlastnickému právu bytu v souvislosti s chystanými změnami
Občanského zákoníku a koncem platnosti zákona o převodu bytů,
• vymáhání dluhu – půjčky.
Mnohé případy jsou dosud bez známého výsledku či zpětné vazby – často
z důvodu délky soudního řízení vzhledem k přetíženosti soudů. Jindy klienti již
neposkytnou zpětnou vazbu a lze se jen dohadovat, že byli s řešením problému
úspěšní, když se znovu neozvali.

Příběhy klientů
Na právničku MC se obrátila klientka (studentka) s žádostí o pomoc při doplnění stávajícího
návrhu na úpravu výživného (zletilého) dítěte podávaného vůči otci. Právnička doplnila stávající
návrh na základě požadavku soudu – dodala ve spolupráci s klientkou důkazy týkající se
nákladů na nájem pokoje v bytě (klientka – zletilé dítě bylo student) a připravila klientku na jednání u soudu a právně ji zastupovala při soudním jednání. Klientka dosáhla částečného (přiměřeného) zvýšení výživného a nároku na dlužné výživné (za účelem částečného pokrytí studijních
výloh).

Manželé zapůjčili své známé peníze k zahájení jejího podnikání, což zdokladovali písemným
uznáním dluhu ze strany známé. Na základě tohoto uznání právnička MC sepsala žalobu k příslušnému soudu k vymáhání dlužné částky. Případ čeká na projednání u soudu.

Klientovi MC vyhrožovala partnerka kvůli získání jeho finančních prostředků, na které neměla
žádný nárok – její jednání hraničilo až s trestným činem – vyhrožovala fyzickým násilím ze strany
třetích osob, klient se obával (z důvodu podezření na zapojení partnerky do skupiny užívající
omamné látky). Právnička doporučila vše znovu projednat s partnerkou, dosáhnout smírného
řešení, aby došlo ke zklidnění vzájemných vztahů – a zapojit do něho i rodiče partnerky, aby s ní
zkusili promluvit a zklidnili situaci (silná autorita otce). Jelikož se klient znovu neozval, dá se
předpokládat, že se situace zklidnila.
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Rodině s šesti dětmi a invalidním otcem nebyla ze strany bytového družstva coby pronajímatele
bytu prodloužena nájemní smlouva. Důvodem k neprodloužení byl pravděpodobně dopis spolubydlících z domu bytovému družstvu. Dopis měl – jak se zdá – rasový podtext (rodina nedlužila na nájmu, dokonce chtěla byt odkoupit, což jí nebylo družstvem umožněno).Věc je nyní
řešena v odvolacím řízení u krajského soudu.

Matka s dítětem (3 roky) – přítel žádal o svěření dítěte do své výlučné péče s tím, že matka by
měla nárok pouze na návštěvy a platila výživné. Matka požádala právničku MC Barborka
o zastupování při jednání u soudu a o přípravu na soud. Soud vzhledem k věku dítěte
a na základě postoje matky a přednesených důkazů ze strany právničky MC a po zvážení všech
skutečností svěřil dítě do péče matky, styk otce s dítětem ponechal na dohodě rodičů a stanovil otci přiměřené výživné. Otec na toto rozhodnutí přistoupil a nepodal odvolání.

Zásady poskytování pomoci
• Konzultační služby jsou poskytovány všem rodičům bez rozdílu věku, etnika,
zdravotního stavu, sexuální orientace.
• Služby jsou bezplatné.
• Klientům je zaručena anonymita a diskrétnost (KCR má vypracovaný Etický
kodex závazný pro všechny zaměstnance a spolupracovníky).

71

Manuál dobrých praxí
• V případě potřeby je možné doprovodit klienta na jednání s úřady.
• MC poskytuje doporučení a informace o možnostech využití vhodných institucí
z psychosociální sítě aj.
• V případě potřeby vytváří MC roli prostředníka mezi klientem a dalšími institucemi.
• Během konzultace či služby doprovázení je poskytována zdarma i služba péče o dítě.

Příběhy klientů
Příběh paní S.
Do Mostu jsem se kdysi přivdala a narodil se nám syn. Když mu byly 2 roky, přišla jsem na manželovu nevěru a rok na to jsem podala žádost o rozvod. V tu dobu se u něj také poprvé projevily
násilnické sklony. Při jejich druhém projevu, kdy zdemoloval byt, jsem ze strachu zavolala policii,
která ho dočasně vyhostila z bytu. Jelikož jsem docházela do MC Barborka a věděla, že tam
poskytují i pomoc v krizových životních situacích, obrátila jsem se na tehdejšího vedoucího
s prosbou o radu. Ten hned začal shánět ve spolupráci s Oblastní charitou v Mostě vhodný
azylový dům, kde bych mohla být i se synem. Zatím tedy bydlela u kamarádky právě z MC
Barborka a za několik dnů jsme se již se synem stěhovali do Azylového domu pro matky
s dětmi, kde jsem byla rozhodnutá strávit maximálně 2 měsíce.
Díky událostem, které se staly před naším útěkem z domova, proběhl rozvod s manželem,
o který jsem požádala, velice rychle. Pomohla mi v tom i bezplatná pomoc právničky, kterou
jsem v Mostecké poradně objevila v době řešení této situace, a která shodou okolností nyní
spolupracuje i s MC Barborka.
Jak jsem si stanovila, azylový dům jsme opravdu po 2 měsících opustili a vrátili se se synem
do našeho bytu, který nám zůstal k dispozici. Nyní se s manželem stýkáme jen kvůli nařízenému
styku se synem. Dohoda s ním je v rámci možností slušná, a kdyby se náhodou vyskytl nějaký
problém, vím, že se mohu opět obrátit na MC Barborka.

Příběh paní X.
(přeje si zůstat v anonymitě):
Mateřské centrum Barborka v Mostě navštěvuji již něco přes rok, využívám zde služeb poradkyně a účastním se kurzu pro rodiče a různých interaktivních přednášek, které toto mateřské
centrum pořádá. Zmínila bych především přednášku na téma ústní hygieny dětí nebo přednášku o prevenci rakoviny prsu, kde bylo možné si prakticky vyzkoušet nahmatání bulky.
Žila jsem s otcem své dcery v jeho bytě a zvažovala, zda od něho neodejdu (což by znamenalo rok na mateřské dovolené pouze s rodičovským příspěvkem). Partner mě doma vlastně
již od začátku těhotenství s naší dcerou velmi omezoval – nedával mi peníze, kontroloval,
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na kolik stupňů peru prádlo, snižoval mi teplotu sporáku při vaření. Ve třetím trimestru těhotenství jsem od svých rodičů dostala k narozeninám stolní ventilátor, který mi však partner
zakázal používat, přestože byla nesnesitelná vedra (musela jsem ho rodičům vrátit). V zimě
mně, ani již narozené dceři doma nezatopil, byla nám zima a udržovaly jsme se v teple jen
díky několika vrstvám oblečení. Na nákupy se mnou nechodil, nedával mi peníze pro moje
ani dceřiny potřeby ani na nákupy potravin či drogerie, oblečení a hraček. Vše jsem pro
sebe, dceru i pro něj kupovala ze svých naspořených peněz. Neustále zjišťoval, kam jdu
a s kým. Zakazoval mi kontaktovat jeho otce i další jeho příbuzné. Snažil se mě izolovat
od ostatních kamarádek. Vše se začalo pomalu stupňovat, že jsem si ani nevšimla, jak se
mnou partner manipuluje a že mě psychicky týrá.
Krátce po narození dcery jsem ještě ke všemu zjistila, že se partner stále stýká se svojí bývalou přítelkyní a jejich vztah neukončil, dokonce se s ní stýkal i v době, kdy jsme spolu již
chodili a jejich vztah trval po celou dobu našeho soužití až do mého odchodu od něj.
Po tomto zjištění a jeho nátlaku v době šestinedělí jsem si prošla poporodní depresí a rok
jsem užívala antidepresiva. S dcerou mě nechával samotnou doma a sám si jezdil o víkendech se svými kamarády na kolech, podnikal výlety jenom s naší dcerou – mně zakazoval
s nimi kamkoliv chodit. Přišlo mi, že mě partner chce odloučit od dcery, aby ji mohl mít jenom
pro sebe a dokázat tak, že je lepší otec než já matka. Prakticky jsme jako rodina ani nežili.
Na internetových stránkách jsem si našla, že mateřské centrum Barborka poskytuje zdarma
i prorodinné konzultace. Neváhala jsem a objednala se, protože jsem byla zoufalá. Barborka
mi pomohla poprat se s nastalou situací. Když dceři bylo něco málo přes rok a půl, cítila
jsem, že tento vztah mě spíše ubíjí, než aby mě naplňoval, a rozhodla jsem se manžela
opustit, resp. utéci – našla jsem si byt, kde s dcerou nyní žiji a jsem tam spokojená. I nadále
však chodím za poradkyní z Barborky, konzultuji s ní vývoj své situace (v současné době se
soudím o dceru), což mi pomáhá se se vším vyrovnat a zvládnout psychické vypětí, které je
s tím spojené.
Krátce po druhých narozeninách dcery byla stanovena téměř tzv. „střídavá péče“, kdy dcera
trávila v jednom týdnu tři dny u svého otce beze mne a v dalším týdnu celé dva dny včetně
noci beze mne. Dcera se začínala uzavírat do sebe, přestávala si hrát i s dětmi a vyžadovala
moji naprostou pozornost. Více se na mě fixovala. I proto mi „hernička“ v MC Barborka
pomohla – dcera se po delší době začala zapojovat do her i s ostatními cizími dětmi, sice
v mojí přítomnosti, ale začala. Pomáhá jí též, aby se začlenila mezi ostatní děti a měla tak
lehčí nástup do mateřské školky, kterou bude od září navštěvovat. Vybavení herničky vypadá
podobně jako v mateřské školce, jsou tam podobná pravidla (jí se pouze u stolečku a na hracím koberci, kde jsou hračky, se jíst nesmí) apod. Myslím si, že je dcera tímto připravena
plynule přejít z herničky do mateřské školky a nebude to pro ni úplně neznámé prostředí.
Myslím si, že jsem jí díky MC usnadnila nástup do mateřské školky na maximum.
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Prorodinný pracovník – poradce MC Barborka
• vysokoškolsky vzdělaný v oboru pedagogika – psychologie – ošetřovatelství,
• se zkušenostmi s alternativními metodami v psychologii, s canisterapií, arteterapií, relaxačními metodami, protistresovou terapií a prevencí,
• protidrogovou prevencí, s prací s handicapovanými osobami, s rizikovými skupinami mládeže, se vzděláváním dospělých,
• spolupracoval i s občanskými sdruženími Dítě v tísni, Krizová linka, Linka bezpečí,
Svaz mentálně postižených, Rehabilitační stacionář, Žena v tísni, Azylový dům,
Charita, K centrum.

Právník MC Barborka:
• vysokoškolsky vzdělaný v oboru práva,
• se zkušenostmi v těchto oblastech: rodinné právo, mezinárodní právo, pracovní
právo, emigrační a azylové právo, lidská práva, občanské právo, zastupování
u soudů, správních orgánů, exekuce, domácí násilí, genderová problematika.

Kurzy rodičovství/
interaktivní besedy
a přednášky
Ve spolupráci s prorodinnou pracovnicí zpracovalo
MC náplň kurzů pro rodiče
s dětmi do 3 let a od 3 let,
kurz pro nastávající rodiče,
kurz rodičovských kompetencí a kurz pro rodiče předškoláčků. Nabízí též kurz
finanční gramotnosti. Kurzy
vede převážně prorodinná
pracovnice s VŠ vzděláním
v oboru pedagogika – psychologie – ošetřovatelství s mnoha zkušenostmi z oboru
i z vlastního života, z části i další odborníci – gynekoložka, pediatr, pedagožka, logopedka, zdravotní sestra – laktační poradkyně, právnička se zkušenostmi mj. z protidluhové poradny aj. odborníci (např. na sociální dávky, finanční gramotnost…).
Kurz pro rodiče I. – pro rodiče s dětmi (0-3 roky) na zvýšení znalostí/dovedností
v těchto oblastech:
• rodina po příchodu dítěte a jak vše v klidu zvládnout (psycholog),
• péče o dítě 0-3 roky (pediatr, psycholog, laktační poradce),
• péče o zdravý životní styl rodiny (výživa, životospráva, společný čas a aktivity),
• nároky rodičů/dítěte na peněžitou pomoc státu.
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Kurz pro rodiče II. – pro rodiče s dětmi (věk 3 a více roků) na získání znalostí
a dovedností v těchto oblastech:
• rodina a jak ji zvládnout (psycholog) – 2 bloky,
• péče o dítě 3+ (pediatr, psycholog),
• péče o zdravý životní styl rodiny (výživa, životospráva, společný čas a aktivity),
• nároky rodičů/dítěte na peněžitou pomoc státu.
Kurz pro nastávající rodiče – kvalitní příprava na příchod potomka a jeho vliv
na situaci v rodině:
• výživa v těhotenství,
• z pohledu gynekologa,
• z pohledu psychologa (nové nároky na členy rodiny, očekávaný vliv na sourozence, partnera),
• porod bez obav (porodník),
• šestinedělí/kojení (gynekolog, laktační poradce),
• péče o novorozence a vývoj dítěte, očkování (pediatr).
Kurz Rodičovské kompetence – zvýšení rodičovských dovedností/znalostí:
• výchovné styly, komunikace v rodině,
• řešení konfliktů, soužití v rodině,
• zvládání zátěžových situací,
• krize v rodině (rozvod apod.),
• puberta.
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Při kurzech a jiných vzdělávacích aktivitách je rodičům poskytována služba péče
o dítě – hlídání s programem pro děti, různými pohybovými aktivitami apod. Důraz
je kladen na interakci – lektoři se snaží posluchače co nejvíce zapojit – pokládají jim
přímé otázky, ptají se konkrétně na jejich zkušenosti, přinášejí pomůcky (např.
na přednášku o prevenci rakoviny prsu přinesli atrapu prsou, na které se ženy učily
hledat bulku apod.).

Předškolní příprava
Program „Než půjdu do školy/Předškoláčci/Školička“ byl zaveden po dohodě
s maminkami, které navštěvovaly MC a jejichž děti pomalu odrůstaly tzv. „hernám“,
jelikož dospěly do předškolního věku. Odborná lektorka, která tento program připravila, byla mladá pedagožka s vysokoškolským pedagogickým vzděláním pro
1. stupeň ZŠ a zároveň i středoškolským pedagogickým vzděláním pro MŠ (což je
pro tento program ideální kombinace), která si děti ihned získala a navázala s nimi
přátelský vztah (se zachováním náležité autority).
V současné době působí v MC pedagožka (učitelka v MŠ), která je schopná díky
absolvovaným akreditovaným školením a kurzům poskytnout rodičům odborné
poradenství v oblasti školní připravenosti, specifických vývojových poruch učení
(dyslexie apod.) či aktuální problematiky výchovně vzdělávací práce a díky téměř
ukončenému studiu VŠ – obor sociální pedagogika má přehled i v oblasti problémových jedinců.
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Pedagožka pracuje s dětmi za přítomnosti rodičů – prakticky je učí, jak s dětmi
pracovat, co s nimi trénovat, a aktivně reaguje na případné doplňující dotazy rodičů
i na situace, které při práci s dětmi nastávají, tudíž rodiče vidí praktický dopad
správného výchovného přístupu na děti. Dostávají i „domácí úkoly“, při kterých
rodiče s dítětem musí pracovat, a fixují si tak správný přístup k této problematice.

Příběhy klientů
Příběh Adinky
Adinka navštěvovala 1. třídu a měla špatný prospěch. Poté, co její třída dočasně dostala
na zástup jinou učitelku (s jiným přístupem), která nabídla Adince i doučování, nastala změna
k lepšímu. S návratem původní učitelky se Adinka opět zhoršila. Tato (původní) paní učitelka jí
navrhla opakování 1. třídy.
Maminka Adinky se přišla poradit s pedagožkou Předškoláčků v MC Barborka, zda by zhodnotila školní zralost její dcery a též doporučila opakování třídy, nebo zda by měla jiný návrh. Holčička byla podrobena předškolní vzdělávací analýze a bylo zjištěno, že odpovídá úrovni 1. třídy,
po osobní konzultaci s dítětem však bylo zjištěno, že jí nevyhovují výchovně-vzdělávací metody
paní učitelky. Jako nejlepší řešení se zdál být přesun k jiné paní učitelce. Pedagožka MC doporučila návštěvu pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a konzultaci s odborným psychologem. Ten potvrdil předběžnou diagnózu pedagožky z MC, včetně návrhu na přesun do jiné
třídy, resp. k jiné paní učitelce.
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Adinky maminka se chystá využít i služeb prorodinného pracovníka MC Barborka z důvodu
neshod s manželem a jeho nevhodného chování (špatný příklad pro děti). Ráda si chodí popovídat s ostatními rodiči do MC, kde se odreaguje a vypovídá ze svých starostí s početnou rodinou a přijde na jiné myšlenky. Její děti zde naleznou mnoho nových podnětů a zajímavých
hraček, ty starší se zapojují i do výtvarné činnosti.

Zapojení klientů
Od samého začátku setkávání maminek s dětmi v KCR bylo dění na těchto setkáních závislé na aktivitě a zájmu příchozích maminek – z počátku samy společně
plánovaly a domlouvaly program (téma výtvarné činnosti) na další setkání, později
se tohoto plánování ujala již jen jedna z nich, eventuelně užší skupinka dobrovolnic. Vedoucí MC a později i koordinátorka (v jedné osobě) byla však téměř na každém setkání, a tak bylo možné neustále, kontinuálně zjišťovat potřeby rodičů
a jejich přání ohledně programu či akcí, získávat zpětnou vazbu a pěstovat přátelské vztahy se všemi příchozími. Tyto dobré vztahy se postupně rozšiřovaly
i mezi další maminky, které se při častějších návštěvách v MC spolu stále více
seznamovaly. Vzniklo tak mnoho přátelství, která trvají i nadále – přestože děti
odrostly a rodiče chodí do práce. Mnohé rodiny se i nadále stýkají a navštěvují
a na oslavách narozenin MC Barborka (kam jsou mj. zváni i „bývalí“ klienti, kteří
navštěvovali centrum pravidelně) se mnoho z nich coby „staří známí“ opět alespoň 1x ročně sejde. Vzájemné kontakty se tak dále utužují, udržuje se i kontakt
s rodiči, kteří, ač třeba již centrum pravidelně nenavštěvují, doporučují ho dalším
svým známým – potenciálním klientům.
Asi právě díky setkávání prvních maminek – kamarádek (a také díky nevelkým
prostorům, kde jsou všichni pohromadě) byla a je i přes narůstající návštěvnost
udržována „rodinná“ přátelská atmosféra, která je oceňovaná návštěvníky
i po 7 letech existence MC
Barborka. Ti, co se neznají,
postupně navážou přátelství, či znají alespoň vedoucí
MC, která s nimi udržuje
kontakt a snaží se novější
členy zapojit do stávající
komunity rodičů.
Vedoucí se vždy nově příchozích ujme, vysvětlí jim
chod centra a jeho zvyklosti,
seznámí klienty s provozním
řádem, požádá a povzbudí je
ke sdílení jejich potřeb či
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požadavků a k případné
spolupráci na realizovaných akcích. Pokud noví
členové souhlasí, jsou
vyfoceni s dětmi na „vláček“, který visí na zdi a má
již několik řad vagonkůfotografií. Nově příchozí
tak většinou se zájmem
vláček prohlížejí a hledají
známé tváře.
Mnozí klienti mají zájem
o
zasílání
pozvánek
a informací z MC – změny,
chystané akce či různé
zajímavosti (pozvánky na
akce jiných organizací
apod.). Za tímto účelem
vznikla databáze e-mailových kontaktů, díky kterým lze snadno kontaktovat klienty
s pozvánkami, anonymními dotazníky apod.
Dotazníky, které si samo MC připravuje, jsou významnou pomůckou pro získání zpětné vazby a plánování programů i celkového směřování centra. Obsahují jak otázky ohledně ne/spokojenosti, tak i ohledně případných připomínek či
přání – programy/aktivity, vybavení prostor… Nejlepší zkušenost má centrum
s vyplněním dotazníků přímo v centru, kde je každému dotazník předán přímo
do rukou s prosbou o vyplnění na místě. Málokdo pak odmítne, na rozdíl
od e-mailového šetření, na které leckdo nereaguje, přestože je pro zachování
anonymity zřízena speciální mailová schránka, ze které lze vyplněné dotazníky
odeslat. Cenné informace o přáních a prioritách rodičů (nejen) MC Barborka
přinesla i bakalářská práce jedné z maminek centra na téma Mateřské centrum
jako místo osobnostního rozvoje matky, kde byly zpracovány poznatky z mosteckých mateřských center.
Klienti centra mají též možnost vhodit své připomínky/prosby/stížnosti anonymně do schránky zřízené pro tyto účely (umístěné na recepci, kde je minimální
provoz). Pro postup při zpracování takových připomínek či stížností (které mohou
klienti zasílat i poštou, e-mailem, či osobně) je vypracován vnitřní organizační
předpis. Většina přání a dotazů rodičů je však řešena přímo „na místě“ – osobně
s vedoucí MC či koordinátorkou v rámci běžných rozhovorů s klienty při akcích,
především pak na volných hernách. Klienti již vědí, že je jejich aktivita vítána, a že
pokud je to možné, MC jejich požadavkům vyhoví. Je tak možné aktivně reagovat
na potřeby cílové skupiny.
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Příběhy klientů
Příběh paní Ivony
Když mi bylo 18 let, otěhotněla jsem, vdala se a v necelých 19 porodila syna. Vždycky jsem
si přála mít hodně dětí a velkou rodinu a věděla jsem, že určitě chci další dítě/děti, ale neplánovala jsem je brzo po sobě. S manželem jsme se dohodli, že další miminko chceme až tak
za 4-5 let, až náš syn bude ve školce. Jenomže mu nebyly ani dva roky a já zjistila, že jsem
opět těhotná… První reakce u mě byla špatná, pro mě to byl neočekávaný šok, seděla jsem
tenkrát v koupelně a brečela, věděla jsem, že na potrat nikdy v životě nepůjdu, to by mě ani
nenapadlo – s manželem jsme zásadně proti potratům a navíc si myslím, že žádný rodič
nemá právo vzít dítěti život. Měla jsem strach, bála jsem se, co mi řeknou rodiče, a ještě větší
strach jsem měla ze svých prarodičů, protože z nich mám velký respekt. Tenkrát jsem chodila
do mateřského centra Barborka se svým synem a věděla jsem, že se tady mohu obrátit
na maminky, které mateřské centrum také navštěvují a které mají děti také blízko k sobě.
Využila jsem zkušeností druhých maminek a zajímala se o to, jaké to bylo, jak to děti zvládly,
jak přijal starší sourozenec mladšího, jak to zvládaly maminky a různé informace okolo mateřství. Našla jsem zde podporu a pozitivní informace ohledně mateřství. Mohla jsem se zde
vypovídat, načerpat nové zkušenosti a připravit se na další miminko. Moje i manželova rodina
vše přijaly bez problémů a já – po prvotním šoku – jsem se na miminko těšila. Narodila se
nám dcera, když synovi byly 2 roky a 8 měsíců. Náš syn svou sestřičku přijal bez komplikací,
měl ji rád a snažil se mi pomáhat. Do mateřského centra jsem později začala chodit s oběma
dětmi, dětem se tam moc líbilo a já byla ráda, že jsou v kolektivu mezi dětmi a že i já si mohu
předat zkušenosti s jinými maminkami. Dnes je synovi 8, dceři 5 let a já dodnes lituji své první
reakce na druhé těhotenství, protože svoje děti miluji a jsem ráda, že je mám. Mrzí mě jen to,
že jsem takhle na začátku zareagovala, ale byly to emoce. Moje děti jsou pro mě vším a určitě
chci ještě další, ale trochu později… A mateřské centrum Barborka navštěvujeme dodnes –
využíváme nejen volnou hernu, ale také výtvarku, kde si děti vždy vyrobí něco pěkného,
a Předškoláčky, kde se můj syn připravil na první třídu, kterou i díky Barborce zvládl bez
problémů. Dcera bude Předškoláčky také navštěvovat, protože ji za rok čeká první třída
a chci, aby i ona byla připravená. Za sebe mohu říct, že využíváme téměř veškeré programy
a akce, které mateřské centrum nabízí. Mně osobně centrum umožnilo i účast na různých
kurzech (v rámci realizovaných projektů) a také zaměstnání na částečný úvazek, takže nyní
mohu ideálně slaďovat práci i rodinu včetně studia, kterému se nyní taktéž věnuji. Mohu tedy
v zaměstnání získávat (a aplikovat) i praktické zkušenosti v sociální oblasti, kterou se zabývám
při studiu.

Způsob práce
V rámci prevence sociálního vyloučení rodičů s dětmi a podpory rodiny včetně
ochrany práv dětí nabízíme přátelské prostředí. Pro návštěvníky centra je k dispozici vybavená herna (dříve i přednášková místnost a druhá herna), potřebné zázemí
(WC, kuchyňka, šatna, recepce), zahrada s atrakcemi pro děti a kancelář sloužící
i jako poradenská a přednášková místnost.
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Centrum je otevřeno dopoledne i odpoledne (podle aktuální nabídky programů)
a využívají ho většinou maminky/tatínkové na rodičovské dovolené, MC ale mohou
navštěvovat i zaměstnaní rodiče, prarodiče, pečovatelky. Účast na programech
pomáhá klientům získávat potřebné informace a zkušenosti, překonat případné
pocity sociálního vyloučení, zpestřit celodenní péči o děti, kvalitně strávit společný
čas s dítětem v podnětném prostředí, nalézat přátele, seberealizovat se. Vzniká zde
přátelská atmosféra díky účasti osob s podobnými starostmi/radostmi, rodiče jsou
otevření sdílení názorů a zkušeností a tím si navzájem pomáhají, mohou využít
nabízeného poradenství odborníků, kurzů pro rodiče. Děti zde mají možnost tvořit
si a posilovat sociální vazby a komunikaci v kolektivu, připravují se nenásilně
na pobyt v MŠ – osamostatňují se, odpoutávají se postupně od matky/rodiče.
V případě zájmu se mohou rodiče i děti účastnit nabízeného programu a při společných aktivitách posilovat vzájemné vztahy a rodinné vazby.
Každý příchozí je seznámen s provozním řádem (který je k nahlédnutí na dostupném a viditelném místě), v němž je zakotven i souhlas se zpracováním osobních
údajů či s pořízením fotodokumentace a jejímu případnému zveřejnění v propagačních materiálech centra či v tisku. Svým podpisem v Knize návštěv stvrzuje návštěvník souhlas s tímto řádem. Zároveň tato kniha, kam se každý– kdykoliv přijde – zapisuje,
slouží ke sledování návštěvnosti jednotlivých akcí/programů.
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Dobrá praxe VI.
Prorodinné aktivity o. s. Mosty (Ústecký kraj)
Autorka: Mgr. Kateřina Malá
Občanské sdružení Mosty – sociálně psychologické centrum založila
v květnu 2004 skupina vězeňských pracovníků, kteří měli potřebu aktivně
se podílet na prevenci kriminality na Mostecku. Posláním o. s. MOSTY je
provozovat v Ústeckém kraji sociálně preventivní programy, které napomohou ke snížení výskytu rizikového chování a kriminality. Aktivity mají
současně směřovat ke zvyšování uplatnitelnosti ohrožených skupin
na trhu práce.
V roce 2011 organizace zahájila činnost pracovní agentury a současně z iniciativy
organizace vznikla sociální firma pro ústavní a znevýhodněnou mládež – kavárna
U Šnečků v Žatci. Cílové skupiny: ohrožená mládež, rodiny s dětmi, mladiství
s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, odborná veřejnost.6

Projekt RADDAR (Rodič a dítě, dítě a rodič)
Projekt RADDAR patří mezi aktivity o. s. Mosty. K jeho přípravě v roce 2008 nás
vedla skutečnost, že v regionu byla velmi omezená nabídka etopedických služeb,
které by umožnily bezodkladnou a účinnou podporu dětem, u kterých se objevují
první známky problémového chování. Dosavadním hlavním poskytovatelem těchto
služeb bylo a je státní školské zařízení – Středisko výchovné péče se sídlem
v Mostě, které nabízí pobytové i ambulantní služby pro děti ze širokého okolí.
Mapování potřeb, které jsme realizovali při přípravě projektového záměru, potvrdilo,
že odborníci, kteří pracující s ohroženou mládeží, shodně vnímají potřebu dostupnosti intenzivního ambulantního programu, který nabídne bezplatné služby rodinám s dětmi a rozšíří nabídku odborných služeb v oblasti sociální prevence.
Rozhodli jsme se tedy navázat na svoji předchozí praxi s cílovou skupinou
a postavit tříměsíční program RADDAR na základě osvědčených technik různých psychoterapeutických přístupů. Pro tyto záměry bylo zapotřebí nejprve zajistit
důstojné pracovní zázemí ve třech městech, vytvořit tým odborníků, prohloubit
jejich dovednosti pro práci s rodinami, následně zajistit supervizi případové práce.
Základním předpokladem pro ověření v praxi bylo samozřejmě vytvoření sítě spolupracujících odborníků, kteří zprostředkovávali informace o programu potřebným
klientům, a tím umožnili několikaměsíční ověřování programu v praxi.
6

Více na www.osmosty.cz
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V současné době je program stále častěji vyhledáván klienty z dalších měst
Ústeckého kraje. Završením pilotního úsilí je registrace služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Věříme, že jsme svojí praxí položili základ nové
specializované odborné služby pro ohrožené děti a rodiny, jež bude nadále
dostupná veřejnosti v našem regionu.7
Záměrem projektu bylo zlepšení života v komunitě prostřednictvím podpory fungování rodin s dětmi se sociálními a emočními problémy. Cílem bylo/je odvrátit
hrozbu umístění dítěte/mladistvého do ústavní výchovy a zabránit sociálnímu vyloučení mladistvých, kteří se z ústavních zařízení vrací zpět.

RADDAR byl rozdělen podle cílových skupin a cílů na tři části:
Preventivní program pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi umístěním do ústavní
výchovy

Kritéria pro zařazení klientů do programu:8
• emoční problémy, predelikventní chování
• motivace ke spolupráci (klient i rodina) po dobu minimálně 3 měsíců
Obecným cílem tohoto programu je odvrátit hrozbu umístění dítěte do ústavního
zařízení.

Socioterapeutické cíle:
• Pomáhat vytvářet klientovi podmínky, aby mohl převzít odpovědnost a své vzorce
chování v budoucnosti přizpůsobit či změnit.
• Podpořit pozitivní komunikaci v rodině.
• Měnit způsoby interakce/navodit změny v oblasti prožívání a chování.
Každá zapojená rodina má svůj individuální plán sestavený podle potřeb konkrétní
situace. Nabídka programových aktivit projektu RADDAR je pestrá a variabilní,
čímž umožňuje zohlednit řadu rizik, která klienta ohrožují. Minimálně po dobu tří
měsíců je rodina týmem odborníků podporována v hledání řešení vztahových
a jiných problémů. Povinnou část programu tvoří rodinná terapie, děti dále zpravidla docházejí ještě na individuální program, podle svých časových možností jednou
až třikrát týdně.

7
Pilotní projekt přípravy a zavádění programu RADDAR byl v r. 2008–2010 podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Kofinancovali: –
město Most, Město Žatec, Město Louny a Ústecký kraj.
8
Program však není vhodný pro klienty, kteří zneužívají dlouhodobě drogy nebo u nichž je kriminalita součástí impulsivního životního stylu.
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Preventivní program pro mládež z ústavních zařízení –
rodinná mediace
Kritéria pro zařazení do mediace:
• klienti výchovných ústavů, u nichž je reálný předpoklad, že při zásahu prostředníka by mohlo dojít k narovnání narušených vztahů v rodině a k následnému návratu
klienta do rodiny (po dosažení zletilosti);
• klienti ústavních zařízení (DD aj.), u kterých je žádoucí podpořit konstruktivní
diskusi mezi rodiči ve věci řešení návratu dítěte do rodiny.
Tato část programu si klade za cíl:
• Předejít bezdomovectví u mladých lidí, kteří opouštějí školská ústavní zařízení
a věznice pro mladistvé.
• Umožnit vyřešení mezilidských konfliktů, které jsou překážkou pro návrat klienta
do rodiny.
• Podpořit rodiny v jejich soudržnosti a fungování.

Internetová poradna
Jedná se o bezplatné anonymní služby pro rodiče i děti – www.raddar.cz

rodiny
rodinná
mediace

OSPOD

PMS ČR

Alternativní program
motivační program
mediace pachatel/oběť
rodinná terapie
neformální vzdělání
individuální doučování
zážitková pedagogika

soud
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Teoretická východiska programu RADDAR
Program RADDAR se opírá o sociálně ekologický model, který vnímá chování
dítěte jako determinované komplexní interakcí mezi dítětem a jeho okolím. V tomto poli je možné nalézt rizikové a ochranné faktory. Program se pokouší
individualizovaně, tj. podle potřeb klienta a jeho rodiny, snižovat příslušná rizika
a posílit podpůrné faktory. Konkrétní způsoby intervence se opírají o pragmatické
postupy, jejichž účinnost byla potvrzena praxí (výzkumně) – kognitivně behaviorální terapie (učební program), motivační programu Its In U2, systemická
rodinná terapie, individuální terapie, zážitková pedagogika aj.

Teoretické pilíře programu

Pozitivní psychologie v programu „It‘s In U2“
Pozitivní psychologie je aktuálním a rychle se rozvíjejícím směrem v současné světové psychologii, který se teoreticky, výzkumně i prakticky zaměřuje na doplnění
celkového obrazu psychiky o donedávna spíše zanedbávaná kladná témata.
Vůdčí osobnost směru, americký psycholog Martin Seligman ji deklaruje jako
vědu o pozitivních emocích (radost, štěstí, láska, naděje) a kladných životních zážitcích a zkušenostech, o pozitivních individuálních vlastnostech a rysech osobnosti
(optimismus, nezdolnost, smysl pro humor, svědomitost, sebedůvěra) a o pozitivně
fungujících společenstvích a institucích.
Hlavním cílem je podle představitelů hnutí pozitivní psychologie budování „nejlepších kvalit života“. Snaží se porozumět kladným stránkám osobnosti a podpořit
rozvoj vnitřních sil člověka. V centru jejich zájmu je také výzkum a podpora pozitivních potenciálů a tendencí lidské osobnosti, jako jsou empatie, altruismus, tolerance, vděčnost, pokora a lidské ctnosti.
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Motivační program „It´s In U2“, jenž je součástí mosteckého projektu RADDAR, je
jakousi „první vlaštovkou“ v oblasti aplikace poznatků pozitivní psychologie
do práce s ohroženou mládeží u nás. Velmi cenná a v našich podmínkách zatím
spíš výjimečná je zejména jeho cílená orientace na vyhledávání silných stránek
a motivačních schopností dítěte či adolescenta. Tematická náplň individuálních
sezení dítěte/adolescenta s vyškoleným pracovníkem je velice pestrá a úzce koresponduje s nejnovějším trendem v současné aplikované pozitivní psychologii – tzv.
pozitivní výchovou a vzděláváním (positive education).
Motivační program „It‘s In U2“ vychází z principu základního sociálního poradenství – ambulantní práce. Jde o autorizovaný program společnosti SIMA Ltd. (Velká
Británie) zaměřený na sebepoznávání a objevování motivačních schopností mladých lidí.9 Cílem tohoto programu je rozvíjet komunikační dovednosti, podpořit
pozitivní sebehodnocení a cílesměrnost. Cílem je také nalézt odpovědi na otázky:
v čem jsem výjimečný, jaké jsou mé silné stránky, co mě motivuje, kam směřuji.

Systemická rodinná terapie
Do projektu RADDAR jsem se zapojila od samotného počátku jeho zahájení jako
terapeutka pro rodinnou a individuální terapii. Ve své praxi uplatňuji systemický
přístup, který se začíná těšit oblibě u našich západních sousedů, zejména pro svou
účinnost při hledání řešení. Tento přístup se ukázal jako účinný pro práci s dětmi
a mladistvými a jejich rodinami. Hlavní nosné teorie systemického přístupu pocházejí z oblasti sociálních systémů, konstruktivismu, sociálního konstrukcionismu,
z oblasti komunikace včetně kybernetiky 2. řádu, lingvistické oblasti ve smyslu
vytváření významů jazykem. Zjednodušeně řečeno, přístup systemického terapeuta vychází z těchto předpokladů:
• klient není nositelem problému,
• problémové chování u klienta je reakce na dění v rodině,
• problémový systém se udržuje rodinou a je neustále dotvářen jazykovou interakcí,
• cílem terapie není odstranění problému, ale nalezení řešení,
• klient vykazuje problémové chování jen v některých situacích,
• klient má své zdroje, které mu pomáhají zdolávat překážky.
Hlavním nástrojem terapeuta je rozhovor s konstruktivními otázkami, které umožní
klientům orientaci v jejich rodinném systému, vytvoří potřebu změny a vyvolají aktivitu u členů rodinného systému akceptovat změnu a jít za řešením. Záměrem kontinuální systemické práce s rodinou je vytvořit příležitost pro společné hledání
řešení konfliktů a problémů, umožnit změnu postojů, narovnání vztahů v rodině.
Základem je nezbytná spolupráce mezi terapeutem a klientem (rodinou).
<?>
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Schéma aktivit programu RADDAR
cílová skupina
Klienti ohrožení umístěním do ÚV

Klienti opouštějící ÚV

RODINNÁ TERAPIE

RODINNÁ MEDIACE

Pobytový KURZ ZÁŽITKOVÉ
PEDAGOGIKY pro rodiny s dětmi

Pobytový KURZ ZÁŽITKOVÉ
PEDAGOGIKY

MOTIVAČNÍ PROGRAM
Motivační program „It�s In U2“
Individuální terapie / koučování

INTERNETOVÁ PORADNA

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Učební program
(Ministerstvem spravedlnosti
akreditovaný probační program)
Exkurze do věznice
PC kurz – práce s médii
DOUČOVÁNÍ
INTERNETOVÁ PORADNA

Příběhy klientů
RADDAR z pohledu klientky
„V životě rodičů a dětí někdy nastávají situace, kdy je člověk s rozumem v koncích a neví kudy
kam. A to i přesto, že se celý život snažíte vychovávat dítě co nejlépe a snažíte se mu dávat
i dobrý osobní příklad. Jsou věci, které můžeme sami ovlivnit jen těžko. Život je hektický, kamarádi různí, party… To, co bylo pro nás dříve nemyslitelné, se dnes stává běžnou realitou. Naše
děti mají kolem sebe řadu příkladů, že „bez práce jsou koláče“ a že se dají peníze vydělat i jinak,
než prací, sehnat nějakou drogu dnes není problém, a to ani ve školách. Co je ale horší – že to
naše děti vidí a tyto věci často procházejí bez povšimnutí a nikdo je moc neřeší. Kvalita člověka
je často posuzována podle toho, jaký má mobil a zda je jeho oblečení dost značkové, co kouří
a jestli vůbec kouří. „Přežijí“ jen ti nejsilnější (a to jak v pozitivním, tak i negativním slova smyslu).
Pokud je dítě nějak handicapované, nějak se odlišuje, máte možná problém. Stačí, když je více
důvěřivé, naivní, méně sebevědomé atd. Možná právě Vy máte to štěstí, že Vaše dítě je silné
a dokáže se těmto nástrahám dnešní reality bránit, a věřte mi, je to opravdu velké štěstí, kterého je třeba si vážit.
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Někteří z nás toto štěstí nemají. Jsem obyčejná ženská 45 let a mám syna 18 let, který bohužel
zatím není tak silnou osobností, aby dokázal odolat nástrahám. Řešíme to již roky, a to
i za pomoci odborníků. Dosáhli jsme řady úspěchů, některé problémy jsme zvládli, jiné se objevily. Ráno odcházel z domova do školy, přitom tam nedorazil. Pokusy s marihuanou, kdy my
sami s tím zkušenosti samozřejmě neměli, a tak nic nepoznali a ještě mu na zarudlé oči kupovali
oční kapky, a pochopili až později. Jízdy načerno, protože peníze na průkazku se hodí na něco
jiného a následné pokuty. Parta a odchody z domova v pátek a návraty v pondělí bez informací,
kde byl a s kým. Veškeré osobní cennější věci věnované kamarádům, nebo „výhodně vyměněné“. Argumenty – všichni můžou všechno, jenom já ne. Výhrůžky, vyhazov ze školy pro
absence. Kdo nezažil něco podobného, nepochopí. Někdy si říkám, že by to vydalo na knihu.
Možná někdo z Vás v této zkratce poznává své vlastní zkušenosti. Dlouhodobé problémy se
synem měly dopad také na celou rodinu a došlo to tak daleko, že se objevily i zdravotní potíže
– často si říkám, že jsem na konci svých sil.
Před časem se mi zhroutil svět. Můj syn pod vlivem party spáchal trestný čin. Bezmoc a zoufalství, pocity selhání, beznaděj… Několik dní jsem byla neschopná čehokoliv. Přesto jsem
věřila a stále věřím, že můj syn má šanci a potřebuje pomoc. Podařilo se mi získat kontakt
na Mosty a obrátila jsem se na ně se žádostí o pomoc. O programu RADDAR jsem nikdy neslyšela, ani o jiných podobně zaměřených aktivitách. Popravdě řečeno, mě ani nikdy v životě
nenapadlo, že bych se o něco takového zajímala, a už vůbec jsem neměla žádnou představu
o fungování podobné instituce. Ani vlastně nevím, co jsem přesně očekávala, byla jsem skutečně zoufalá. Setkání mě velmi překvapilo. Není to jen o programech, je to především o lidech,
jako všechno v životě. Řekli jsme si, že to zkusíme. Od té doby uplynulo pár měsíců. V rámci
programu syn docházel na smluvené konzultace, kde individuálně pracoval v Učebním programu. Probírali různé situace a diskutovali o nich. Syn se učil, jak dokázat říci ne (třeba právě
těm z party), také měl domácí úkoly. Program je z mého pohledu skvělý. Školící materiály velmi
praktické. Za největší pozitivum považuji to, že si dítě může o určitých věcech promluvit s nezávislým člověkem, profesionálem bez emocí, které doma po letech problémů již jsou. Od odborníka to dítě také přijme jinak, než od rodičů, navíc je psychoterapeut schopen lépe reagovat
na jeho námitky apod. Protože to všechno je i pro mě těžké a mám sama problémy vše zvládat,
využila jsem nabídku individuální terapie i pro sebe samu. Terapie probíhá formou setkání po 14
dnech a je pro mě přínosná. Terapeutka mě vede formou otázek k uvědomění si souvislostí
a k získání nadhledu, takže dnes se dokážu na všechno podívat reálněji a z jiné stránky. Už si
dokážu také připustit, že je to synova odpovědnost za vlastní život, i když se mi to někdy nelíbí,
a možná cesta, kterou si sám vybere, se bude lišit od toho, co jsem si kdy představovala. Učím
se to akceptovat. Hodně mi pomáhá, že v tom nejsem sama a mám podporu. Po letech problémů a po té události jsem už totiž z rodiny zůstala vlastně sama, kdo v něco věří a o něco se
snaží. Nemám jim to za zlé – všichni jsou již unavení. Proto je pro mě podpora důležitá, mám
možnost o všem si s někým popovídat a poradit se. Situace sice stále není růžová, přesto
vnímám i u syna změny k lepšímu. Problémy jsou mírnější a méně časté a někdy mám pocit, že
si již řadu věcí uvědomuje a přemýšlí o nich. Neočekávám, že se vše vyřeší ze dne na den, vím,
že možná ještě přijdou zklamání, přesto věřím, že vše dobře dopadne, a mám ho ráda.“
matka klienta Tomáše
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Petr – individuální terapie
Petr, 14 let, žák ZŠ. Terapie mu byla doporučena sociálním kurátorem, důvod – nevhodné
chování ve škole, zejména vykřikování při hodině, nevhodné poznámky. Petr žije s matkou
a mladším bratrem (3 roky). Doma s ním problémy matka nemá, škola hodnotí Petrovo chování
jako neúnosné a předala stížnost sociálnímu kurátorovi. Matka neví, jak Petrovi domluvit, dle
jejího názoru je kázeň při hodině problém učitelů.
1. sezení: klient přichází v doprovodu matky. Matka opakuje žádost školy a sociálního kurátora.
Matka si dělá starosti, aby škola nesáhla k nějakému výraznému opatření, již byli na vyšetření
v pedagogicko-psychologické poradně. Klient souhlasí a přeje si problém vyřešit, má strach
z umístění do diagnostického ústavu. Je dohodnuta individuální terapie, matka z důvodu péče
o mladšího syna nemá čas chodit na sezení, navíc zastává názor, že je to problém syna a školy.
Pokračujeme v individuální terapii. Klient nemá svoje chování pod kontrolou („prostě ty poznámky
z něho vyletí“), jiné problémy ve škole nemá. V ostatních situacích má tedy svoje chování pod
kontrolou. Do školy chodí rád, i když se moc dobře neučí. Doma by se nudil. Klient nemá žádné
mimoškolní činnosti, hrál hokej, ale po rozvodu rodičů jej nemá kdo na tréninky vozit. Většinu času
stráví u počítače, největší trest je zakázaný přístup k počítači. Mimo školu si nevytváří kamarádské
vztahy. O domácím prostředí mluví velmi stručně, v podstatě není vtažen do dění rodiny. Vyjadřuje
se poměrně jednoduše a neutrálními větami typu „nevím, dobrý“.
2. a 3. sezení: Cílem je rozpovídat klienta. Klient pasivně čeká na otázky a odpovídá stručně,
tj. jedním až třemi slovy s neutrálním významem. Patrně mu chybí konverzace s dospělými
členy rodiny a lidmi vůbec (např. sportovní trenér apod.). Potvrzuje to i jeho odpověď, že když
má zakázaný počítač, kouká celý den do zdi. Jeho chování je zatím spíše dětinské, chybí fantazie, chybí také opoziční chování ve smyslu prosazování vlastního názoru, vymezování se vůči
dospělým autoritám.
Podle jeho názoru mu nic nejde, zkouší hrát na bicí, ale myslí si, že mu to nejde. Zbytek sezení
klient stručně vypráví, že se mu nedaří ta kázeň ve třídě při vyučování. Snažil se, ale nedaří se
mu to. Výjimkou je paní učitelka na dějepis. Klient má za úkol pozorovat, v čem je jeho chování
jiné při hodinách dějepisu.
4. sezení: Klient nemá nic nového, žádné téma, nic nevypozoroval na svém chování. Protože
to zcela nechává na mně, navrhuju mluvit o něm. Je zaskočen, neví co má o sobě říkat. Navrhuju – cokoliv co chceš, abych o tobě věděla. Nakonec mu opět pomáhám otázkami. Jaké má
hrdiny, co ho baví, co ho nebaví, jak ve škole, tak doma, zda se stýká s otcem, zda mu chybí,
zda se necítí doma sám. Klient je stále zaskočen, patrně není zvyklý bavit se o sobě, a přemýšlet o sobě. Nemá ani obecnou představu, kam jít po ZŠ, obávám se, že to nechá plně
na dospělých (matka, škola). Dostává za domácí úkol zamyslet se nad tím, co chce ve svém
životě nechat tak, jak je, co chce jinak.
5. sezení: V klientově životě je změna. Přešel do péče k otci. Zatím je to pouze v rámci vzájemné dohody mezi rodiči. Vypadá spokojeně, nicméně stále odpovídá svým obvyklým stylem.
Zajímám se, jak změnilo život oběma jejich společné soužití. Otec je velmi sdílný, je rád, zvládají
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to. Objasňuji otci, proč sem jeho syn chodí, a ptám se na jeho názor. Otec o problémech
ve škole ví, chce na tom se synem pracovat.
T: (k otci) Mám trochu potíž, váš syn odpovídá stručně, často slovy: „ nevím, dobrý: Jak je to
u vás doma?
O: Jo, to je pravda, já kolikrát ani nevím, co si myslí, zda něco potřebuje.
T: (ke klientovi) Myslím si, že už to není dobrá strategie. Nechávat vše na ostatních. Dokonce
se mi to zdá nebezpečné neprosazovat svůj názor.
K: (krčí rameny)
O: No, on má potíž dotáhnout věci do konce, něco začne, ale nedokončí to, podobně jako
s mluvením.
T: Takhle to bylo vždycky?
O: Když byl malý, někdy překvapil, jak urputně se pouštěl do složitých věcí a dokončil je. Pak
jsme se ale rozvedli, a já už s ním nebyl tak často.
T: (ke klientovi) Jak tomu rozumíš?
K: (krčí rameny) Nevím.
T: Stalo se ti někdy, že jsi měl pocit, že se o tebe druzí nezajímají, že nevidí, co umíš? Prostě tě
třeba nepochválí? To se pak někdy stane, že člověk ztratí motivaci něco dělat.
K: (krčí rameny) Nevím.
T: I tohle může být téma, můžeme se na to podívat. Možná odsud pochází tvoje přesvědčení,
že nic neumíš, a tak se předem demotivuješ dotáhnout věci do konce.
K: Možná.
V závěru sezení dostávají oba úkol vypsat všechny dovednosti, ve kterých je klient šikovný.
6. sezení: Klient přichází poprvé se spokojeným výrazem ve tváři. Přes prázdniny pracoval
s otcem v lese, něco si i vydělal. Otec dodává, že se zklidnil ve škole, podle jeho slov potřebuje
asi vybít energii. Klientovi péče otce prospívá, více se připojuje v rozhovorech. Neumí si vysvětlit, proč už tak nevyrušuje, prostě to samo nějak odešlo. Dávám zpětnou vazbu, že má více
aktivit s tátou a to mu pomáhá. Domlouváme se, že příští sezení bude poslední, pokud potíž,
kvůli které přišel, bude na ústupu.
7. sezení: Klient přichází sám. Je to první sezení, kdy je aktivní. Chování ve škole je v pořádku,
poděluje se o výsledky testu v kariérovém poradenství. Dávám mu zpětnou vazbu a zajímám se
o jeho názor, jak se stalo, že je z něho aktivní a povídavý kluk. Klient se svěřuje, že u otce se mu
líbí víc, dělají společně různé věci. Zajímám se, jak se stalo, že je v péči u otce. Klient hovoří o své
iniciativě. Prostě jednou u otce zůstal déle, matce řekl, že chce být u otce, a matka souhlasila.
Nahlas mu říkám, že beru zpět svůj výrok o tom, že se vyhýbá prosazovat svoje názory. Oceňuji,
že dokázal s rodiči takto jednat, není to lehké rozhodnutí. Vyplňujeme závěrečný dotazník. S tímto
rozhodnutím byla obeznámena sociální kurátorka, která rovněž u klienta potvrdila jisté zlepšení. 10
10

Kasuistiku zpracovala Mgr. Luisa Krameriusová
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Michal – individuální terapie
Klient, 16 let. Žák speciální ZŠ. Do 13 let žil u své matky a nevlastního otce spolu se dvěma
mladšími sestrami. Nevlastní otec ho fyzicky týral, péče ze strany matky byla velmi nedostačující. Klient byl několikrát umístěn v DPL, neboť matka nezvládala jeho návaly vzteku. Ve 13
letech umístěn do péče otce a nevlastní matky. Rodina žila u babičky (matka otce). Po narození
dcery se rodina stěhuje a Michal zůstává v péči babičky, která je nyní jeho zákonný zástupce.
Důvod vstupu do programu: nerespektování dospělé autority, zejména ve škole, návaly vzteku
a agresivní hrubá komunikace s dospělými.
1. sezení (společně s babičkou): Je vidět, že klient má babičku rád a je sám motivovaný
svoje chování zlepšit. S babičkou i klientem si vyjasňujeme konkrétní cíle, snažím se oddělit
nevhodné chování od chování spojeného s hledáním vlastní identity v období dospívání. K
 lient
se jeví jako bystrý hoch, těžké uvěřit, že má za sebou tak složité dětství a že je žákem speciální
školy. Ve škole klient prospívá, patří k nejlepším žákům. Babička sděluje obavy, že se už z toho
její vnuk nedostane, vždyť vyrůstal jako zvířátko a byl několikrát v DPL. Zbytek terapie se věnuji
vyjasňování způsobu práce a přerámování předpokladu babičky. Je společně dohodnuta individuální terapie. Po celou dobu sezení jsou oba, klient i babička, v dobré a vstřícné náladě.
2. sezení: Klient přichází dobře naložen. Nechce se chovat tak, jak se občas chová, jeho největší potíž je ta, že si nevhodné chování uvědomí až nějakou chvíli po tom, co se stalo, často
ho na to musí upozornit někdo z okolí (kamarád, babička atd.). Narativním způsobem práce
zjišťuji, kdy se objevilo jeho agresivní chování. Jdeme do bolestných vzpomínek jeho dětství,
klient se po celou dobu sezení snaží vyprávět věci s humorem, patrně jeho strategie jak odlehčit
bolest, tuto moji hypotézu klient potvrzuje, humor mu pomáhá. Dostáváme se k tomu, že do 13
let žil klient v rodině, která měla jinou kulturu, než je kultura v současné rodině. Navíc byla
agrese v původní rodině nutná pro přežití. Pro klienta je tedy složité opustit vzorce chování
získané v původní rodině a osvojit si nové vzorce chování. Klient se domnívá, že to není on, kdo
volí agresivní chování, ale druhá strana – ta si vybere, jak se má chovat. Tj. slovy klienta: „Buď
si ve mně vyberou hodného Michala, nebo zlého Michala.“
T: A teď tu sedí jaký Michal?
K: Ten hodný.
T: A co jsem udělala, že jsem si vybrala toho hodného?
K: Nevím.
T: A co bych musela udělat, abych si vybrala toho zlého?
K: To raději nechtějte vědět.
T: Možná, když si tohle vyjasníme, tak to pomůže řešení tvých potíží.
K: Já to opravdu nevím, to si volíte vy, koho si vyberete.
3. sezení: Pokračuji v narativním přístupu. S klientem se bavíme o hodném a zlém Michalovi.
Zlý Michal je dobrý k tomu, že ho chrání před zlem, hodný Michal by to nezvládl. Oba se potřebují, doplňují se. Pátráme v jeho minulosti, za jakých okolností se poprvé objevil zlý Michal, aby
ho ochránil. Bylo to ve věku asi 5-6 let před první hospitalizací v DPL. Tam si ho poprvé vybral
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a už u něho zůstal. Hodného Michala si nejčastěji (vlastně vždycky) zavolá jeho nejmladší dvouletá sestra (otcova nová rodina), jeho nejlepší kamarád, občas babička, někdy otec. Zlého
Michala si zavolá téměř vždy jeho nevlastní matka, zejména když je opilá. V tu chvíli zlý Michal
chrání i dvouletou sestru. Nabízím mu hypotézu, že nemá rád násilí, když se ubližuje jemu
a druhým, to se objevuje zlý Michal, když mu nic nehrozí (přítomnost kamaráda, sestry…),
objevuje se hodný Michal.
T: Co když o tom nerozhoduje okolí, ale ty?
K: Tomu nerozumím.
T: No, mně vrtá hlavou, zda okolí ví, že máš v sobě tyto dvě bytosti. Jak by se to mělo
dozvědět?
K: To nevím.
T: Ani já jsem to nevěděla, myslím si, že jsem to nebyla já, kdo si vybral hodného Michala, že
jsi to byl ty, kdo mi ho nabídnul. Jak si mohu vybrat někoho, koho neznám?
K: Takhle jsem nad tím nepřemýšlel.
T: Víš, o tom rozhoduješ ty, dokonce i tehdy, když to necháváš na druhých. Je to tvoje
rozhodnutí.
K: Ale já to nemám pod kontrolou.
T: To už můžeme vzít jako další téma, přijít na to, jak to mít pod kontrolou, pokud ti to pomůže.
K: No, to by mohlo být dobrý, vy jste odborník.
T: Ty jsi odborník na zlého a hodného Michala, tak zkusme ty naše odbornosti dát nějak
dohromady.
Na závěr sezení zjišťuji, u kterých osob mu půjde nejsnadněji zastavit se a přemýšlet, kterého
Michala zvolí. Jde o babičku a učitelky ve škole. Bude na tom pracovat.
4. sezení: Klient se zlepšil ve škole. Už nemá nevhodné poznámky, je víc v pohodě. S babičkou
to jde taky o něco líp, někdy je to s ní složité, někdy se na něho rozčílí neprávem. Technikou
přerámování pomáhám klientovi vidět, že to tak máme všichni, že když není nálada, jsme protivní na sebe i na druhé, ale neznamená to, že chceme ubližovat druhým. Klient sebereflexí
vnímá tyto rozdíly. Pomáhám klientovi popisovat, co je v jeho životě jinak, když je rozhodnutí
na něm. Klient má méně problémů, zdá se, že okolí ho už nevidí tolik agresivního jako předtím.
S klientem vyjednávám, kolik sezení ještě bude potřebovat, aby se potíž vyřešila. Klient chce
do prázdnin, tj. zbývá čas na 2 sezení. Dostává za úkol pokračovat v rozhodování se (tj. jak
bude vystupovat vůči svému okolí) a vystopovat, kde mu to činí největší potíže.
5. sezení: Klient přichází dobře naladěn. Chce pracovat na svém chování ve vztahu ke své
nevlastní matce a otci. Popisuje konflikt, který se stal mezi tímto a posledním sezením. Klient se
nechá vyprovokovat chováním otce a zejména nevlastní matky téměř vždy, když je u nich
na návštěvě. Tehdy mu svěří do péče mladší sestru a jdou do hospody. Nevlastní matka je poté
velmi agresivní, provokuje hádky se svým okolím, neumí se ovládat ani před svojí malou dcerou. Klient se snaží mezi ně vstoupit a uklidňovat je, často se jejich agrese obrátí vůči němu. On
ale tímto chrání svoji mladší sestru.
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Neumí si představit, že by zavolal pomoc, či dokonce policii, bojí se, aby jeho mladší sestra
neskončila v dětském domově (nevlastní matka byla rovněž chovankyní DD a poté DÚ). Má
plán, že až bude plnoletý, bude usilovat o pěstounskou péči své mladší sestry. Bavíme se
o tom, co bude muset umět, jak bude muset vystupovat, aby, bude-li nutné odebrat jeho
sestru z péče rodičů, mohl být pěstounem. Přiznávám, že je ve velmi těžké situaci, a navrhuji
mu zamyslet se nad tím, jak „přerůst“ svoje rodiče. Tj. nenechat se strhnout k agresi. Klient
vymýšlí jiný způsob, postará se, aby zůstali doma, sám jim dojde pro pivo. Oceňuji ho a potvrzuji, že někdy děti musí přerůst svoje rodiče. Zkoumáme jeho zdroje a také, jaké mu z toho
poplynou výhody.
6. sezení: Poslední sezení za přítomnosti babičky. Klient přichází s tím, že konflikt s macechou
a otcem tentokrát zvládl, tak jak si naplánoval. Bavíme se o tom, co se naučil, jak to změnilo
jeho život. Klient má velkou motivaci žít jinak. Babička má stále pesimistický pohled, navíc přišla
velmi rozčílená a poměrně útočná vůči vnukovi. Jako důvod uvedla, že vnuk neuložil zahradní
nůžky. Zjišťuji, zda ji vždy takovéto věci vyvedou z míry. Babička přiznává, že dnes toho na ni
bylo moc, rozčilil ji i další člen rodiny. Vysvětluji jí, že její vnuk udělal velký pokrok, a že bude
potřebovat oporu a vzor, jak kontrolovat svůj hněv.
Snažím se probudit sebereflexi babičky. Babička si stále myslí, že vnuk už asi bude poznamenaný. Jsem nucena promluvit jako „odborník“ a ujistit babičku, že její vnuk je schopen osvojit si
nové vzorce chování, potřebuje však vzor. Pokud v jeho rodině někteří členové nezvládají alkohol, návaly vzteku atd., je nefér, aby vyžadovali slušné chování od něj a popřípadě ho trestali
za něco, čeho se sami dopouštějí. Ocenila jsem babičku za její snahu. S klientem je domluveno,
že pokud bude potřebovat přijít něco řešit, může se objednat. Klient a jeho rodina nadále zůstávají pod dohledem kurátorky.11

Michaela – individuální terapie
Klientka je v I. ročníku SŠ. Na terapie ji přivedla matka, důvod – drobné krádeže v obchodních
centrech a doma. Problém trvá asi 2 roky. Doma je napětí a nedůvěra. Klientka žije v úplné
rodině společně s mladší sestrou (5let).
1. sezení: Klientka přichází s tématem důvěry, hlavně ze strany matky. Matka s ní téměř nekomunikuje. Krádeže se týkají „cetek“, které jsou součástí různých společenských časopisů.
Občas ukradne nějaké drobné peníze doma. Klientka si myslí, že krádeže jsou hloupost, a že je
může mít pod kontrolou. Důvod nezná, je to takové nutkání. Ráda se zdobí, matka ji v tom
nepodporuje, nemá možnost si vydělat peníze … Klientka si myslí, že veškerá pozornost se
soustředí na její mladší sestru. Zkoumám, jak je na tom klientka s aktivitou v komunikaci, v čem
jí má komunikace pomoci, co má zařídit.
Hypotéza: matka nemá potřebu příliš komunikovat, sourozenecká žárlivost, substituční krádeže, možná žárlivost matky na dospívající dceru.
2. sezení: Klientka má krádeže pod kontrolou. Téma je stejné – silná potřeba sdílené komunikace s matkou. Pro klientku to znamená, že se matka o ni zajímá (o školu, o její zájmy).
11
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Potřeba klientky komunikovat s matkou je až překvapující. Živí ji žárlivost na mladší sestru, nebo
se skutečně jedná o citové strádání?
Zjišťuji, jak je to s komunikací v rodině. Klientka kreslí, kdo je nejkomunikativnější (babička), sebe
dává na druhé místo, pak matku a pak otce. Zajímá mě vzájemná komunikace matka – babička,
matka -otec, matka – mladší sestra. Sděluji svůj názor klientce, že její rodiče budou patřit mezi
lidi, kteří komunikaci potřebují málo, zatímco ona ji potřebuje více. Významný moment – klientka
sama popisuje rodiče jako velmi málo komunikativní.
Domácí úkol – do příštího sezení minimálně dvakrát sama aktivně sdělit matce, co ten den
bylo ve škole.
3. sezení: Klientka mluví o sobě, svých zájmech. V podstatě jí rodiče (matka) mimoškolní činnost zakazují, po škole musí domů. Je to důsledek trestu za krádeže. Hledáme spojence, klientka mluví o třídní učitelce, ale bojí se jí svěřit. Jde o narušené vztahy matka – dcera (patrně
ze strany matky citově chladný přístup). Klientka žije ve stresu, krádeže byly vyvrcholením.
Klientka má potíže o sobě mluvit, zejména o svých dovednostech. Patrně se jí od rodičů nedostává podpory. Zbytek sezení se bavíme o silných stránkách klientky. Současně hledáme
výjimky, kdy vztah s matkou fungoval. Klientka mluví o perfektním vztahu své kamarádky a její
matky (a patrně to používá jako měřítko pro srovnávání).
4. sezení: Žádný pokrok mezi klientkou a matkou. Přerámování situace – její matka je hodně
vytížená (matka pracuje doma – domácí práce pro zahraniční firmu), navíc je povahově jiná než
klientka. A proto se jejich potřeby míjejí. Klientce vysvětluji, že se to stává dost často. H
 ledáme,
co má s matkou společného a v čem se liší. Z vyprávění tuším, že matka zastává hodně povinností, otec a dcera nejsou příliš do dění v domácnosti zataženi. Dávám tuto zpětnou vazbu
klientce. Také klientce sděluji svůj názor, že když byla ve věku své sestry, matka se o ni starala
stejně – ukazuji na rozdílné potřeby 16leté dívky a 5leté holčičky. Ukazuje se, že komunikace
matky a mladší sestry se točí ohledně péče v jídle, oblékání atd., matka si s mladší sestrou
nehraje. V komunikaci je aktivní mladší sestra. Nahlas reaguji, že u 16leté dívky už tyhle starosti
nejsou, navíc i její sestra musí mámu ke komunikaci „nutit“. Sděluji k lientce, že to bude muset
být ona, kdo bude matku „nutit“ ke komunikaci. A navrhuji, že budeme pracovat na tom, jak
ona může zařídit, aby se s ní více komunikovalo. Významný moment – ke komunikaci jsou třeba
dvě osoby, klientka pracuje se sebereflexí.
5. – 6. sezení: Klientka poprvé přichází s úsměvem na rtech. Je aktivnější v komunikaci, a to
i v případech, kdy má matka špatnou náladu a ona se cítí být hromosvodem. Dříve se zavřela
do pokoje a nemluvila. Teď jí matka povolila některé aktivity, hlavně sportovní (sportovní kroužek
školy). Komunikace je doma o trochu lepší, ale ne o moc, protože však klientka chodí sportovat, vypovídá se jinde. Více se zaměřuji na její vztah s matkou a ptám se, v čem je po mámě.
Klientka si myslí, že je náladová jako její matka. Bavíme se o jejích náladách, co je příčinou, jak
se projevují v jejím chování. Ptám se, jak je jednou bude řešit vůči svému partnerovi, vůči svým
dětem. Cílem je nastartovat sebereflexi klientky. Klientka přiznala, že když má špatnou náladu,
nekomunikuje. Jde mi o to, aby se klientka nepovažovala pouze za oběť, za „terč“ a příčinu
špatných nálad (což byl původně konstrukt klientky).
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7. sezení: Klientka žije lepší život. Udělala pokroky ve svém sebepojetí, upravila si obraz své
matky. Cílem terapeuta bylo posilnit a podpořit klientku. Zajistit, aby klientka nešla „ode zdi
ke zdi“, připravit ji na to, že bude pomalu přebírat život do svých rukou. To, že nemá od rodičů
podporu, může brát jako usnadnění ze strany rodičů, aby vzala život do svých rukou co nejdříve. (Oba rodiče brzy odešli z domova, již v 18 letech). Klientka ví, že v některých věcech
rodiče neumí pomoci, musí si vědět rady, na koho se obrátit (třídní učitel, výchovný poradce,
rodiče kamarádky, babička, terapeut apod.). Klientka sama požádala o ukončení terapie. Je
ráda, že se mohla o svou bolest podělit a povídat si o ní. Stále je pro ni těžké přijmout matčino
chování, ale už ví, že není zaměřeno jen vůči ní.12

Dobrá praxe VII.
Rodinné skupinové konference v praxi (Vrchlabí)
Následující část ukazuje praxi konání RSK v rámci výkonu sociálně-právní
ochrany dětí ve Vrchlabí.

Příběhy klientů
Příběh Kateřiny
Kateřina (13 let) vyrůstá po rozvodu manželství rodičů s matkou. Rodiče se rozvedli v době, kdy
byly Kateřině tři roky (výživné stanoveno ve výši 5.000 Kč). Otec kontaktoval naše oddělení
v době, kdy chtěla matka umístit dceru do střediska výchovné péče (SVP). Matka se pro tento
krok rozhodla po návštěvě dětského psychiatra. Otec s tímto řešením nesouhlasil. Výchovné
problémy dcery nepovažoval za tak závažné, aby se muselo přistupovat k takovému řešení.
Prarodiče ze strany matky rovněž měli za to, že matka činí opatření, která nejsou adekvátní. Obě
strany si podaly návrh na změnu výchovného prostředí a svěření Kateřiny do své péče.
S partnerem matka vychovává děti Lukáše (4 roky) a Tomáše (1 rok). Odbornou pomoc vyhledala pro dlouhodobé vztahové problémy s dcerou, které se prohloubily poté, kdy se matka
s rodinou přestěhovala z města do nedaleké vesnice. Prarodiče upozorňovali dále na možné
fyzické a psychické týrání Kateřiny ze strany matky. Prarodiče žijí ve městě (v původním bydlišti
rodiny), úspěšně podnikají (velmi dobré ekonomické zázemí) a Kateřinu milují. Otec žije
od místa bydliště dítěte cca 300 km, s manželkou vychovává dva syny. S Kateřinou je především v telefonickém a emailovém kontaktu a ona jezdí na část letních prázdnin do jeho bydliště.
Kateřina je studentkou gymnázia a aktivně se věnuje sjezdovému lyžování. Náklady spojené se
sportem dotují z převážné části prarodiče. Dospělí se kolem Kateřiny vzájemně obviňují ze
12
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vzniklé situace, svádějí vinu jeden na druhého, nejsou jednotní. Kateřina si hledá svoje místo
v rodinném systému.
Matka kontaktovala středisko výchovné péče. Proběhla dvě ambulantní sezení Kateřiny s psycholožkou. K jednání se dostavili i prarodiče s otcem. Návštěva psychiatra byla jednorázová.
Matka se měla rozhodnout pro realizaci dobrovolného pobytu Kateřiny v SVP.
Byla rovněž oslovena třídní učitelka, která sdělila, že Kateřina nemá v kolektivu dětí vztahové
problémy. Má studijní obtíže především v matematice a fyzice, prospělo by jí doučování. V době
zimní sezóny, z důvodu sportovních aktivit, hodně zameškává a obtížně zameškané učivo
dohání. Skloubení náročné sportovní aktivity (tréninky, závody) s náročností školy je pro Kateřinu, která je sama málo ctižádostivá, problém. Sociální pracovník OSPOD na základě sociálního šetření, jednání se členy rodiny a pohovorem s Kateřinou vyhodnotil situaci, že se nejedná
o týrané dítěte.
Psycholožka ze SVP sdělila, že mezi matkou a dcerou jsou vzájemné vztahy velmi vyhrocené,
připustila i nepřiměřené jednání matky vůči dceři. Byl doporučen dobrovolný pobyt Kateřiny
v SVP, který by mohl stabilizovat vzájemné vztahy. Kateřina odmítá autoritu matky, upřednostňuje postoje prarodičů, kteří znevažují jakákoliv rozhodnutí matky a činí z ní nedospělou. Za této
situace Kateřina s dospělými manipuluje. Pod nátlakem otce i prarodičů matka plánovaný dobrovolný pobyt Kateřiny v SVP ruší.
S ohledem na výše uvedené je doporučeno z důvodu zklidnění celé rodinné situace, aby Kateřina žila u prarodičů. Otec i matka souhlasili. Po pěti měsících se však stupňují vztahové problémy Kateřiny a prarodičů. Kateřina si po konfliktu s babičkou stěžuje matce nebo otci,
podává však každému jiné skutečnosti a opět se stupňují konflikty mezi dospělými. Jednání
o změně výchovného prostředí bylo odročeno. Prarodiče nyní sdělují, že není správné v plném
rozsahu suplovat rodiče, zejména pokud oba mají schopnost dítě zabezpečit. Jsou ochotni
převzít zodpovědnost za výchovu Kateřiny pouze za situace, že by měla být umístěna do ústavu.
Připouštějí, že při současném soužití dochází mezi nimi ke vztahovým problémům, které pramení z rozličného generačního přístupu k povinnostem. Matka se o dceru po dobu jejího
pobytu u prarodičů zajímala. Kateřina jezdila k matce na víkendy. V důsledku určitého odloučení
dokázala matka získat ve vztahu k dceři určitý nadhled.
Po půl roce práce v rodině je pracovnicí OSPOD zorganizována rodinná skupinová konference,
na kterou jsou pozváni zástupci SVP (psycholožka omluvena, zaslala písemnou zprávu, doložena byla dále zpráva psychiatra), třídní učitelka, prarodiče, otec se svojí manželkou, matka
s druhem a Kateřina. Při přípravě rodinné skupinové konference vyjádřila Kateřina přání vrátit
se zpět do domácnosti matky. Všichni pozvaní byli informováni o účelu a cíli RSK a souhlasili se
svojí účastí.
Nejvíce otázek a dohadů bylo o financování závodního sjezdového lyžování. Matka odmítala
dále Kateřinu v takovém rozsahu podporovat, neboť v posledním období neměla takové
výsledky a necítila její zájem skutečně v daném sportu pokračovat. Prarodiče připustili, že zanedbávala tréninky, nemá nyní sama motivaci podřídit své zájmy plně sportu, protože jen za tohoto
předpokladu se může lyžování věnovat vrcholově. Měli však zájem, aby u sportu Kateřina
zůstala a smysluplně využívala volný čas.
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Na počátku byla rodina seznámena s postojem a stanoviskem OSPOD. Rodiče by měli mít
prvotní zodpovědnost za výchovu dítě. Dospělí by se měli vzájemně ve výchově respektovat
a snažit se o jednotný výchovný přístup. Nepřiměřeně vysoké finanční ohodnocení studijních
výsledků ze strany prarodičů není pro Kateřinu vhodnou motivací. A je zcela nevhodné, aby se
výchovné prostředí dítěte měnilo v krátkých intervalech, prakticky dle „nálady“ dítěte. Třídní
učitelka zhodnotila uplynulý školní rok a nutnost, aby se Kateřina na vyučování soustavně připravovala. Musí se učit, jinak bude mít se zvládnutím školy problémy. Studijní předpoklady pro
zvládnutí gymnázia má.
Jednání rodiny proběhlo velmi emotivně. Došlo k vyjasnění některých skutečností i okolností,
které byly předmětem nedorozumění. Výsledkem bylo stanovení určitých rámcových pravidel
pro pobyt Kateřiny u matky. Otec i prarodiče svůj návrh na změnu výchovného prostředí vzali
zpět.
Pracovník OSPOD byl s rodinou v kontaktu další tři měsíce. Na základě sociálních šetření zjistil,
že prarodiče více respektovali matku, otec si ověřoval skutečnosti uváděné dcerou u matky
i u třídní učitelky. Kateřina neměla prostor pro manipulaci s dospělými a neměla možnost těžit
z nejednotného výchovného přístupu. Matka více pracovala se svými emocemi a snažila se
respektovat dospívání své dcery.

Příběh Markéty
Markéta se narodila mimo manželství neslyšícím rodičům, kteří používají znakovou řeč. Markétina matka byla před narozením dítěte zbavena způsobilosti k právním úkonům a žila u své
matky. Opatrovnice matky nesouhlasila, aby otec Markéty uznal otcovství k Markétě. Markétina
matka měla totiž od počátku zájem bydlet s dcerou společně s otcem dítěte. Rodina matky
měla však za to, že nemůže o dceru soustavně pečovat, proto opatrovnice matky, podala
podnět na přezkoumání právní způsobilosti Markétina otce.
Místně příslušný OSPOD vedl rodinu, aby rodičům bylo umožněno si k dítěti vytvářet pozitivní
vztahovou vazbu. Markéta se narodila jako zcela slyšící. V mezidobí Markétin otec uznal své
otcovství. Dceru přihlásil k trvalému bydlišti pod svou adresou. Rodina matky po určité době
souhlasila s jejím přestěhováním k otci. Markétě v té době byly již dva roky. Negativní postoj
rodiny matky však stále sílil. Plynul z obavy, aby rodiče péči o dítě dostatečně zajistili, neboť oba
v té době docházeli pravidelně do ordinace psychiatra. Matka Markéty byla také zatížena dluhy
z předcházejícího neúspěšného manželství a rodina se bála, aby se dluhy neprohlubovaly.
Markéta začala každé pondělí navštěvovat městské jesle. Byla realizována užší spolupráce
s dětskou lékařkou a častější preventivní prohlídky. Rodiče souhlasili a předložili OSPOD zprávu
svého ošetřujícího psychiatra o svém aktuálním zdravotním stavu.
Dále se zapojil odborný konzultant a tlumočník do znakové řeči, z Centra pro zdravotní postižené.
S rodiči bylo třeba komunikovat prostřednictvím tlumočníka, neboť bylo nutné přiměřenou formou rodičům vysvětlit rozsah soudních řízení, která probíhala. Pro všechna jednání (soudní
i na OSPOD) se podařilo zachovat stejnou osobu tlumočníka, ke kterému rodiče měli důvěru.

97

Manuál dobrých praxí

Pracovník OSPOD pravidelně docházel do rodiny a spolupracoval se zmíněnými subjekty. Markéta byla na nátlak rodičů matky vyšetřena psycholožkou, která konstatovala, že se vyvíjí v souladu se svým somatickým věkem, s dobře se rozvíjející verbalizací, s vřelým citovým vztahem
k oběma rodičům a emocionálně saturována. Matka však ztrácela důvěru ve své okolí, cítila se
nejistá a trpěla úzkostí z případné ztráty dcery.
Po pěti měsících, kdy byla rodina předána k dalšímu řešení na OSPOD (místně příslušný), byla
svolána RSK. Svoji účast po projednání přislíbila matka matky (babička Markéty), a opatrovnice
matky. S její přítomností však Markétina matka nesouhlasila, proto byla požádána, aby se jednání
neúčastnila, a to také s ohledem na dosud nepravomocné rozhodnutí krajského soudu o změně
opatrovníka matky. Rozvedení rodiče otce, kteří žijí odděleně, se také dostavili. Dále byli přítomni
ředitelka městských jeslí a dětská lékařka, pracovnice OSPOD, tlumočník do znakové řeči. Jednání vedl facilitátor (pracovník OSPOD, který s rodinou nebyl v přímé práci).Ředitelka jeslí zhodnotila dosavadní spolupráci s rodinou, sdělila své zkušenosti s Markétou a nabídla další
podporu rodičů ve vztahu a péči o Markétu. Dětská lékařka podala základní zprávu o zdravotním stavu dítěte a přístupu rodičů ke spolupráci, kterou hodnotila jako běžnou. Markéta je
zdravá a šikovná holčička. Pracovnice OSPOD upozornila, že je nutné, aby Markéta byla v přirozeném vztahu se svými rodiči. Je vhodné, aby si osvojila přirozenou formu komunikace se
svými rodiči. Komunikaci s většinovou slyšící společností dítě zvládne v běžném kontaktu
ve školce či s prarodiči. Rodina se měla snažit prostřednictvím RSK najít cestu, jak snížit obavy
na straně rodiny matky a podpořit rodiče v jejich kompetencích.
Rodina matky přijala pozitivně informace o situaci Markéty. Matka Markétina otce přislíbila,
že bude do rodiny nyní 3x v týdnu na odpoledne docházet a stráví určitý čas s Markétou.
Dědeček (otec otce), se zavázal, že povede se souhlasem rodičů rodinné účetnictví, aby byl
přehled o rodinných výdajích s ohledem na negativní zkušenost rodiny za uplynulé období.
Rodiče souhlasili s pravidelnými víkendovými návštěvami Markéty u prarodičů matky.
RSK za přítomnosti tlumočníka otevřela také problém v komunikaci širší rodiny s rodiči. Rodina
matky není otevřená k přijmutí postojů a názorů matky s tím, že oni přeci vědí, jak se cítí, co
potřebuje. Odmítají přijmout, že neslyšící může některým výrazům porozumět jinak, což není
odrazem jeho neschopnosti či inteligence.
Podařilo se navodit pravidelnost kontaktů prarodičů s Markétou. Rodiče však nepravidelně
za prarodiči nejezdí. Prarodiče ze strany otce jsou s rodinou rovněž v pravidelném kontaktu
a naplňují dohodnutá pravidla z RSK. Dědeček se snaží pomoci rodičům s uhrazením dluhů,
prostřednictvím vyváženého rodinného rozpočtu. Po proběhlých řízeních byla matce navrácena způsobilost k právním úkonům. Prarodiče svůj návrh na svěření Markéty do své péče vzali
zpět. Rodiče se naučili využívat služeb Centra pro zdravotně postižené.
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Dobrá praxe I.
Rodinné skupinové konference – severní Anglie
a Nizozemí
V severní Anglii jsou rodinné skupinové konference používanou metodou
již dlouhou dobu. Služby pro rodiny s dětmi, které jsou v mnoha případech
delegovány státem na neziskový sektor či na charity, poskytují specializované služby, jejichž škála je široká. Ohrožené rodiny jsou doporučovány
ke konkrétním organizacím na základě doporučení sociálního pracovníka.
Celý proces začíná ohlášením nebo nabídnutím možnosti uskutečněné RSK so-ciálním
pracovníkem. Je zcela na samotné rodině, zda bude chtít do tohoto procesu vstoupit.
Nikdy se nevyplatí rodinu do tohoto procesu nutit. RSK je iniciována, pokud existují
obavy o dítě nebo se vyskytují hrozby, které by ho v pozdější době mohly ohrozit.
Pokud se rodina rozhodne do procesu RSK vstoupit, nabídne jí organizace koordinátora, tj. nezávislou osobu, která bude RSK připravovat a řídit její průběh. Příprava celého průběhu RSK je nejdůležitější, proto koordinátor jedná také se širším
okolím klienta, blízkými přáteli a komunitou.
Například v Nizozemí jsou RSK zakotveny legislativně, existuje zde jakési centrální pracoviště, ze kterého si rodina vybere vhodného koordinátora, například dle
jazyka, kterým hovoří, nebo kulturního prostředí, ve kterém žije. Pracoviště vychází
rodině vstříc i v tom směru, zda chce koordinátora či koordinátorku.
http://www.safeguardingchildren.co.uk/section-7-procedures.html#conference

Dobrá praxe II.
Family Action – Anglie
V Anglii od roku 1886 působí sdružení „Family Action“ (FA), které pomáhá
znevýhodněným rodinám. Ročně tato organizace podpoří po celé Anglii
více než 45 tisíc rodin a dětí, zejména v rámci komunitních služeb. Organizace mimo jiné poskytuje především praktickou, emocionální, ale také
finanční podporu. Organizace se také zaměřuje na práci s rodinami, kde
se nachází domácí násilí, problémy duševního zdraví, poruchy učení nebo
výrazné finanční těžkosti.
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FA vychází z přesvědčení, že děti by měly být podporovány v rámci svého přirozeného
prostředí. Tj. v rámci své vlastní rodiny, kde se může rozvíjet jejich potenciál. V FA
panuje přesvědčení, že pro prospívání dítěte je třeba prospívání rodiny jako celku, tedy
i rodičů, a proto i jejich potřeby musí být akceptovány, vyhodnocovány a zvažovány.
Organizace provozuje 15 center pro práci s rodinou a pro rodiny, které se do těchto
center nemohou z různých důvodů dostat, poskytuje také terénní služby.

V rámci těchto služeb dochází k:
• podpoře rodičů postižených mentálním či jiným zdravotním postižením a naplňování potřeb dětí, které jim jejich postižení rodiče nemohou zprostředkovat;
• podpoře rodičů, kteří mají problémy se získáním základních dovedností, například v obsluze domácnosti;
• poskytování zdravotnických služeb, celkové podpoře rodiny s vazbou na služby
praktického lékaře;
• poskytování služeb rodičům, kteří se starají o děti mladší pět let, či rodičům,
jejichž výchova si vyžaduje specifickou pozornost;
• podpoře rodin, kde se nachází domácí násilí;
• terénní podpoře rodin, které nejsou schopny využít služby ve vzdáleném centru pomoci;
• poskytování služeb pro mladé pečovatele, kteří se starají o své vlastní rodiče;
• poskytování služeb rodičům, kteří se starají o děti, jež mají speciální potřeby
ve výchově či péči;
• prostřednictvím setkání s odborníky je také poskytován servis rodičům, které
trápí partnerské problémy.
Vedle toho „Family Action“ také poskytují akreditované služby pro školy, kde realizace organizuje semináře a workshopy na témata vztahu rodičů a dětí v rámci skupinových setkání. Klíčovou roli zde vedle klientů (rodičů a dětí) hraje i jejich blízké
sociální okolí a facilitátoři.
http://www.family-action.org.uk/home.aspx?id=11578

Dobrá praxe III.
Programy Progress – Anglie
Nabízejí služby po celé Anglii, rodinám, které trápí více problémů najednou.
Dle odhadů je jich jen v Anglii na 120 tisíc. Organizace se zabývá posilováním praktických dovedností rodiny, které je možné rozdělit do pěti oblastí:
Domácnost – jde o podporu praktických dovedností v domácnosti, například
v oblasti úklidu, placení nájmu, domácích prací.
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Počítačové kurzy – klienti získají základní dovednosti nutné pro práci s počítačem a internetem.
Zdravotní otázky – služby se týkají posílení kvality života ze zdravotního hlediska,
organizace vlastní například posilovny pro sportovní aktivity.
Získání pracovních dovedností – organizace se snaží v klientech probudit jejich
silné stránky a zprostředkovávat možnosti, jak potkávat nové lidi, kteří jim pomohou
získat kontakty na vhodné zaměstnavatele. Z praktických oblastí dovede organizace
zprostředkovat získání certifikátu hygieny, bezpečnosti a zdraví.
Udržení zaměstnání – po získání zaměstnání organizace pomáhá klientům udržet pracovní návyky a obstát v novém zaměstnání.
http://progressprogramme.com/progress-activities.htm

Dobrá praxe IV.
„Až vyrostu, chci být…“ – Španělsko
V posledních třiceti letech romská komunita ve Španělsku učinila významný
pokrok v oblasti vzdělání. Například 94 % romských dětí zahájí povinnou
školní docházku v odpovídajícím věku. Bohužel však většina z nich už
nedokončí střední školu a z procesu středoškolského vzdělání vypadne.
Kampaň „Až vyrostu, chci být…“ řeší tento problém tím, že zvyšuje u romských
dětí a rodin povědomí o vzdělávání a důležitosti toho, aby děti dokončily studium.
V první fázi kampaně jsou hlavní cílovou skupinou romské rodiny s dětmi ve věku
mezi sedmi a deseti lety. Za touto skupinou proto jezdil „workshop autobus“
s fotoateliérem, který cestoval přes 38 španělských měst, kde navštívil romské
lokality. Během svých zastávek umožnil romským dětem vytvářet fotomontáže,
které odrážejí jejich sny o svém vlastním zaměstnání v budoucnosti. Fotomontáž
si posléze děti mohou vzít s sebou domů se vzkazem o důležitosti dokončení
středoškolského vzdělávání. Kampaň prostřednictvím motivace dětí pomáhá
i sekundárně jejich rodičům v motivaci hledat si zaměstnání, případně účastnit se
rekvalifikačních kurzů. Další fáze projektu byla zaměřena na starší romské děti,
a sice ve věku od dvanácti do šestnácti let. Autobus, který se rozjel po Španělsku,
navštívil už 2 800 dětí a jejich rodin, kampaň byla dvakrát podpořena Evropským
sociálním fondem a manažerka projektu je přesvědčena, že její realizaci lze přenést do praxe i v jiných zemích.
www.gitanos.org/demayorquieroser
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Dobrá praxe V.
Kampaň: „V naší rodině“ – Massachusetts
Tato kampaň pomáhá porozumět rozdílům mezi jednotlivými rodinami
v sociokulturním, sexuálním či zdravotním měřítku. Jejím cílem je zvýšit
porozumění, pochopení a toleranci k různým formám života rodin.
Kampaň realizuje své aktivity ve státě Massachusetts v USA. Realizátorem je nezisková organizace FDP (Family Diversity Projects). FDP realizuje výstavy, vydává
knihy a životní příběhy, které vyprávějí o jednotlivých rodinách a tím se pokoušejí
bourat představy, stereotypy a předsudky, které ovládají majoritní společnost.
Kampaň se snaží pomoci lidem, kteří jsou diskriminování kvůli své rase, přesvědčení, sexuální orientaci či zdravotnímu znevýhodnění.
Vytvořené texty, obrazy a příběhy posléze kolují po celých USA, ale také do jiných
zemí. Každý má možnost tuto kampaň obohatit o svůj vlastní příběh či fotografie.
Každý také může přispět k tomu, aby se výstava dostala do jeho regionu a komunity, například do knihovny, nemocnice či kulturního zařízení.
Jedním z  příkladů, jak seznámit jednu komunitu s kulturním prostředím komunity
jiné, jsou fotografie a příběhy „multietnických rodin“, které se setkávají s diskriminací.
Toto pásmo výstav se nazývá „Z mnoha barev – portréty multietnických rodin“.
V praxi jde o souhrn dvaceti fotografií a příběhů rodin (dětí, dopívajících a dospělých), které mají problém překlenout „propast“ a bariéry v přijetí rodiny a jejích členů
do komunity. Výstava přispěje k bourání „kulturních předsudků“. Více na:
http://familydiv.bhmbizsites.com/files/2012/11/brochure_omc.pdf
http://familydiv.org

Dobrá praxe VI.
Programy podpory rodiny – Austrálie
Programy podpory v Austrálii jsou realizovány australskou vládou prostřednictvím národního rámce na ochranu ohrožených rodin a dětí. Program na podporu rodiny (Family Support Program) je závazkem australské
vlády, která v srpnu roku 2013 přislíbila prostřednictvím ministra pro
komunitní politiku poskytovat dotaci na podporu ohrožených rodin nej103
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méně po dobu dalších čtyř let. Program bude poskytovat dotace na dvě
hlavní oblasti, a to na služby pro rodiny s dětmi a oblasti, kde dochází
k právní podpoře rodiny.

Do první oblasti spadají především:
• služby na prevenci a komunitní práci, které poskytují preventivní programy
a programy včasné intervence u ohrožených dětí do dvanácti let, jež jsou ohroženy
kriminálním chováním nebo mají jiné znevýhodnění;
• služby pro rodinu – tento typ služeb poskytuje služby jednotlivým rodinám, kde
dochází k řešení vztahových problémů mezi rodiči a dětmi;
• odborné služby – pro rodiny, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy,
jako je užívání drog či psychické problémy rodičů a dětí;
• služby pro rodiny s malými dětmi, „hrací koutky“ – trávení volného času
s malými dětmi v komunitních centrech, sdílení vzájemných zkušeností při výchově
dětí. K
 líčová je podpora mladých rodičů v rámci neformálních aktivit.
Služby v oblasti práva se pokouší nalézt alternativu k formálním právním procesům, které jsou nuceny řešit rodiny v případě, objeví-li se problém s legislativním
přesahem. Může se jednat například o výchovné problémy dítěte, rozvod rodičů
nebo jiné významné rodinné spory. Tento druh služeb je podporován generálním
prokurátorem.
http://www.fahcsia.gov.au/our-responsibilities/families-and-children/
programs-services/family-support-program

Dobrá praxe VII.
Corner Stone Family Program – USA
Tato organizace poskytuje své služby rodinám, dětem, ale například
i seniorům již po dvě stovky let. Její kořeny sahají až do roku 1813, kdy
byla založena skupinou mladých žen. Organizace pomáhá poradenstvím
a službami rodinám, které jsou neúplné, a její počátky začínají u podpory
mladých vdov a sirotků.
Dnes tato nevládní organizace poskytuje dětské programy, rodinné programy, programy pro seniory a adiktologické programy.
Dětské programy se zaměřují především na ochranu malých dětí a jejich „prospí104
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vání“ v bezpečném prostředí. Cílem těchto programů je posílit jejich kompetenci
a poskytnout jim dostatečný prostor ke zdravému výboji v bezpečném prostředí
komunitních služeb a rodiny. Služby se zaměřují i na samotné rodiče a poskytují jim
prostřednictvím tzv. homevisiting, jak se starat o děti mladší dvou let, jakou potřebují péči, přičemž podporují sebedůvěru nezkušených rodičů. Organizace rovněž
rozvíjí předškolní programy pro znevýhodněné děti, kde se jim dostane bezpečného a klidného prostředí, jež jim umožní připravit se na pravidelnou školní
docházku. Odborníci lpějí na tom, aby se dětem, které tyto služby využívají, dostalo
zdravého duševního vývoje.
Mezi rodinné programy, které tato nevládní organizace realizuje, patří například
rodinná terapie a rodinné poradenství ohroženým rodinám. Do těchto aktivit patří
poradenské služby, rodinná mediace, psychologická pomoc, zaměstnanecké programy a edukace v oblasti získání zaměstnání. Specifikem této organizace je také
podpora neúplných rodin postižených úmrtím člena rodiny, který byl na válečné
misi v zahraničí.
http://www.cornerstonefamilyprograms.org/

Dobrá praxe VIII.
Family Support Work – charita, Velká Británie
Je organizací sídlící v britském Sussexu, která funguje na bázi charity
a poskytuje ohroženým rodinám podporu v několika oblastech už od roku
1890. Charita pracuje s rozličnými rodinami s různou intenzitou. Do této
práce patří i návštěva domácností, podpora komunity, setkání s jednotlivými členy rodiny, stejně jako konzultace ve středisku charity, které je
uzpůsobeno pro práci s klienty.
Veškeré služby poskytuje charita bezplatně, práce charity je také zaměřena na venkov a obývané oblasti na pobřeží Anglie. Podpory se mohou dočkat i pěstouni
a neúplné rodiny po rozvodu či úmrtí jednoho z rodičů.

Komunitní práce je zaměřena nejčastěji na tato témata:
• nezaměstnanost,
• špatná kvalita bydlení,
• psychické problémy,
• přetrvávající omezení z onemocnění nebo zdravotního postižení,
• nízké příjmy,
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• zneužívání v domácnosti,
• neschopnost zajistit si jídlo a oblečení.

Charita rovněž podporuje rodiny, kde se nachází:
•pachatelé trestných činů,
•žadatelé o azyl,
•drogově závislí,
•menšinové etnické skupiny,
•děti a mladí lidé v ohrožení.
http://familysupportwork.org/

Dobrá praxe IX.
VSA – Skotsko
VSA je zkratka nevládní organizace, jež poskytuje služby dětem a rodinám. Projekt na podporu rodin spočívá především v práci dobrovolníků
přímo v rodinách. Dobrovolník tráví v pravidelných intervalech čas s rodinou, přičemž žádost o přidělení dobrovolníka iniciuje sama rodina. Dobrovolník dělá společnost i neúplným rodinám, které se starají o své děti.
Doba jeho spolupráce s rodinou je jeden týden až čtrnáct dní. Vedle psychické a emociální podpory přináší dobrovolník i praktické dovednosti.
Pobyt dobrovolníka je přínosem jak pro rodinu samotnou, tak i pro dobrovolníka.
Dobrovolník se s rodinou domluví na individuálních potřebách s přihlédnutím ke své
dostupnosti, lokalitě svého bydliště a zájmům či koníčkům, které s rodinou sdílí.
Než dobrovolník do rodiny nastoupí, je třeba, aby byl proškolen, prověřen policií, že
nebyl trestán a že je morálně bezúhonný. Součástí aktivit VSA je také komunitní
dům Richmondhill House, jenž je určený pro rodiny s dětmi od 0 do 5 let. Jedná se
zejména o děti, u kterých byl identifikován nějaký druh problému – buď zdravotní
se strany dítěte, nebo naopak byla identifikována nedostatečnost ze strany rodičů
směrem k dítěti. Hlavním cílem rezidenčních služeb, které VSA poskytuje, jsou rodičovské schopnosti a kapacity věnovat dostatečnou péči svým dětem. Rodičům
jsou nabízeny podpůrné služby a vhodné výchovné prostředí, ve kterém si rodiče
mohou rozšiřovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy dítěte.
http://www.vsa.org.uk/vsa/what-we-do/what-we-do.html
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Dobrá praxe X.
Případové konference – Skotsko
Systém ochrany dětí ve Skotsku se řídí celostátními, ale i místními zákony,
je to důsledkem procesu devoluce, který znamená přenos pravomocí
z centra na menší jednotky, v tomto případě v rámci Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska.
Podstata případové konference se nijak zásadně neliší od příkladů aplikovaných
v České republice. O konání případové konference může požádat jakýkoliv subjekt,
má-li podezření, že v případě dítěte existuje nějaká forma ohrožení či násilí. Složení
týmu, který řeší případ ohroženého dítěte, se nijak zásadně neliší od české praxe.
Jednání případové konference vede nezávislý úředník, který nemá vazby
na žádný subjekt, který je v případě dítěte zainteresován. Úlohou tohoto pracovníka
je, aby měl v průběhu jednání každý dostatek prostoru vyjádřit svoje názory či
postoje. Vedle férového vedení konference je také jeho úkolem rozhodnutí, zda dítě
bude registrováno ve zvláštním seznamu ohrožených dětí. Ve Skotku je vytvořen
„ochranný registr“ dětí, které se mohou ocitnout v ohrožení.

Registr rozlišuje pět druhů ohrožení dítěte:
• ohrožení sexuálním násilím,
• fyzické zanedbávání,
• fyzické násilí,
• emoční zanedbávání,
• neprospívání dítěte.
Tento registr je striktně důvěrný a přístup k němu má jen sociální pracovník, policie,
škola a zdravotnické zařízení.
Výstupem případové konference je stejně jako u nás vytvoření plánu péče.
O jeho naplňování a případných změnách či aktualizacích rozhoduje ve spolupráci
s rodinou tzv. „klíčová skupina“, jež se skládá z hlavních osob, které se účastní
procesu podpory dítěte a rodiny.
http://www.playfieldinstitute.co.uk/information/pdfs/leaflets/child_protection/
leaflet_Child_Protection_Case_Conferences_Information_for_%20Practitioners.pdf
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Dobrá praxe XI.
Affitnity Sutton, bydlení pro ohrožené rodiny –
Velká Británie
Již přes sto let poskytuje tato komerční organizace ubytování lidem
a rodinám ve Velké Británii. V rámci korporátní odpovědnosti umožňuje
i podporu rodinám, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo těm rodinám, které se již ocitly na ulici. V současné době organizace dává domov
161 tisícům klientů.
V případě rodin, jež jsou ohroženy ztrátou bydlení, vytvořila firma projekt „Stepping
Up“, který poskytuje ohroženým rodinám na ulici dočasné bydlení, v rámci něhož
mohou své úsilí zaměřit na hledání zaměstnání a finanční zajištění. Proto společnost v rámci komunitních projektů poskytuje rodinám možnosti nácviku situací, se
kterými se střetnou v běžném životě, včetně nácviku pracovních návyků a rekvalifikačních kurzů.
Společnost také nabízí možnost zaměstnání ve své vlastní firmě, aby tak mladí
lidé získali a udrželi pracovní návyky. Zvláštní důraz klade na úlohu komunity,
ve které se ohrožená rodina nachází. Společnost zároveň přispívá k finanční gramotnosti klientů s tím, že v lokalitách, kde má své rezidence, spolupracuje s odbornými službami a neziskovými organizacemi na zvyšování finanční gramotnosti
svých klientů, tak aby byli schopni hospodařit a hradit nájem.
http://www.affinitysutton.com/en/
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