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1. SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, z.s.
Sdružení sociálních asistentů, z.s. poskytuje od r. 2003 v souladu se stanovami pomoc,
podporu a provázení znevýhodněným rodinám s dětmi a usiluje o zlepšení jejich postavení ve
společnosti. Ve spolupráci s klienty služby usiluje o zachování společného soužití členů
těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny. Dále realizuje
doplňkové aktivity, které mají zlepšit situaci cílové skupiny (charitní šatník, vzdělávací
besedy, zápůjčka vzdělávacích pomůcek a další) i institucí, které rodinám pomáhají.
Od roku 2015 sdružení intenzivně pracovalo na přípravě fúze se společností
Apropo.cz, z.s. Uvedené organizace se rozhodly sloučit za účelem optimalizace
poskytovaných služeb, administrativního a organizačního zjednodušení a zvýšení
efektivity vlastních aktivit. Souběžnou existenci obou spolků neshledaly jako
hospodárnou, a proto na úrovni členských základen v roce 2016 dojednaly fúzi
sloučením. K fúzi došlo Usnesením Krajského soudu v Ostravě, které nabilo právní
moci dne 20. 5. 2016. Sdružení sociálních asistentů, z.s., jako nástupnický spolek,
převzalo právní nástupnictví (veřejný majetek a závazky zanikajícího spolku, včetně
práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů), Apropo.cz, z.s., zanikající
spolek, zaniklo v rámci procesu sloučení bez likvidace.
V závislosti na připravované fúzi Sdružení sociálních asistentů, z.s. pod stejným IČ i nadále
poskytovalo sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a navíc od ledna 2016 nově
registruje odborné sociální poradenství, které Apropo.cz, z.s. převzalo na základě
memoranda od Fondu ohrožených dětí. V dubnu 2016 samotné SSA převzalo taktéž na
základě memoranda od Fondu ohrožených dětí kapacity sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi v Opavě.

Tab. č. 1 – Organizační schéma po fúzi
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POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Sdružení sociálních asistentů, z.s. je zapsaným spolkem, jehož účelem je přispívat ke
zlepšení situace rodin prostřednictvím pomoci a podpory rodinám (sociální služby, sociálněprávní ochrana, doprovázení pěstounských rodin) a institucím, které jim pomáhají
(projektová, poradenská a vzdělávací činnost).

HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU:
1) Spolek se v rámci svých aktivit zejména:
- podílí na prosazování práv a oprávněných zájmů znevýhodněných rodin
s dětmi,
- poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění,
- realizuje sociální práci s rodinou a s jednotlivcem, a v jejím rámci zejména
poradenství, doprovázení posilování zdrojů rodiny a jednotlivců, výchovné,
vzdělávací, osvětově-preventivní a volnočasové aktivity rodin,
- zajišťuje i přímo realizuje vzdělávání, besedy, výcviky a supervize v souladu
s účelem spolku,
- poskytuje konzultační a informační službu v oboru,
- spolupracuje s lidmi a organizacemi, které sledují podobné cíle,
- aktivně vyhledává finanční zdroje, které umožňují naplňování účelu spolku.
2) Spolek může provozovat vedlejší hospodářské činnosti, aby se zlepšila jeho
ekonomická situace, a aby mohly být lépe naplňovány jeho cíle. Vedlejší
hospodářskou činností smí být projektová, poradenská, analytická odborná
vzdělávací a osvětová činnost ve prospěch fyzických i právnických osob se
zaměřením na rozvoj sociální práce.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
1) Sociální služby pro rodiny s dětmi
- odborné sociální poradenství (Ostrava)
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Ostrava, Opava)
2) Dohody o výkonu pěstounské péče
(Olomoucký kraj – Jesenicko, Moravskoslezský kraj – Ostrava)
3) Programy sociálně-právní ochrany dětí
- Podpora rodin v agendě SPOD (Ostrava)
- Asistované kontakty rodičů s dětmi (Ostrava)
4) Doprovodné projektové aktivity
- Předškolní klub Kuřátko
- Společný start
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa sdružení:

Smetanovo náměstí 1180/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

IČ:

26642638

Datová schránka:

4v4ai4i

Bankovní spojení:

250874122/0300

Kontakty na internetu:

socialni.asistence@centrum.cz
www.socialniasistence.cz

Statutární orgán:

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová

(do 31. 3. 2016)
(od 1. 4. 2016)
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2. SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ
RODINY S DĚTMI (sociální služba)
Číslo registrace:

5716379
(registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Registrující orgán:

Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy:

Po – Pá: 8.00 – 18.00 hodin

Kapacita sociální služby:

Ostrava - 55 rodin
Opava - 30 rodin

Územní působnost:

Ostrava a širší správní obvod
Opava (od 18. 4. 2016)

Služba sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi nabízí podporu, provázení a
praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nemohou zajistit svým dětem adekvátní
podmínky, ale přejí si svou situaci zlepšit. Sociální asistent kontinuálně spolupracuje s
rodinou na zachování nebo obnovení jejich funkcí v jejím přirozeném prostředí, konkrétně při
řešení problémů týkajících se výchovy dětí, vedení domácnosti, bydlení, hledání zaměstnání,
rodinného rozpočtu, vyřizování záležitostí na úřadech, pomáhá dětem se školní přípravou a
podílí se na organizování jejich volného času. Poskytování služby má tedy vést k vytvoření
takových podmínek v rodině, aby děti nemusely odejít do péče jiných osob či zařízení.

CÍLOVOU SKUPINOU JSOU:
-

rodiny s nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci (chudoba,
nezaměstnanost, zadlužení, vnitřní i vnější konflikty, osamělost rodiče atd.), zejména
je-li nebezpečí, že by tato sociální situace mohla vyústit v uložení výchovného
opatření, nebo již bylo toto opatření uloženo a hrozí umístění dítěte mimo rodinu,

-

rodiny, které na základě informovaného rozhodnutí vysloví zájem o aktivní spolupráci,

-

rodiny s pobytem na území města Ostravy a širšího správního obvodu a města Opavy.

CÍLE:
Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném
prostředí a udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny.
Dílčí cíle:
vytvoření podmínek pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami, které
dlouhodobě žijí v nepříznivých sociálních situacích, ale nevyhledají institucionální
pomoci,
prevence a včasné odhalení ohrožení dětí a sociálního vyloučení rodiny,
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-

-

zvyšování kvality života všech členů rodiny skrze pomoc, podporu a provázení,
posilování vnitřních i vnějších zdrojů, poradenství a pomoc při prosazování práv a
zájmů,
pomoc při řešení konkrétních problémů formulovaných v plánu spolupráce,
předcházení situacím, vedoucím k umístění dětí mimo rodinu,
prevence rizikového chování dětí nebo jeho opakování.

Služba je znevýhodněným rodinám s dětmi poskytována bezplatně.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2016:
V průběhu roku 2016 došlo v rámci služby k významnému navýšení kapacit, převzetím
služeb výše popisovanou fúzí, jež byly v minulosti provozovány Fondem ohrožených dětí.
Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi v Ostravě navýšila úvazky v přímé péči na
5,5 (oproti 2 úvazkům v roce 2015) a od dubna 2016 s personálním zajištěním Opavské části
služby dokonce na 7,8 úvazku.

Jak se klienti dozvědí o sociální službě:
Služba je poskytována pouze dobrovolným klientům. Probíhá převážně v domácnosti
klientů, výjimečně je možno službu poskytnout v prostorách pracovišť v Ostravě i Opavě,
která jsou k tomu uzpůsobena. V roce 2016 se klienti nejčastěji o službě dozvěděli
zprostředkovaně přes pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, nebo jiné pomáhající
profesionály (pedagogicko-psychologické poradny, školy, atd.). V roce 2016 bylo v rámci
poskytované sociální služby spolupracováno také s rodinami, které nebyly doporučeny ze
strany OSPOD, a nebo přecházeli jako bývalí klienti původního poskytovatele služby (FOD).

Územní dimenze poskytované služby
Služba byla v roce 2016 poskytována rodinám s dětmi s bydlištěm/pobytem na území
města Ostravy a širšího správního obvodu a města Opavy. Zatím co v Opavě byla služba
poskytována pouze na území statutárního města (bez širšího správního obvodu), v Ostravě
můžeme sledovat rozmanitost napříč obvody, vč. širšího správního obvodu.
Trvalý pobyt klientů - Ostrava
Širší správní obvod Ostrav y (Ludgeřovice, Košatka,…
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Ostrava - Vítkovice

2

Ostrava - Slezská Ostrava

2

Ostrava - Poruba
Ostrava - Nová Ves

9
2

Ostrava - Mor. Ostrava
Ostrava - Mariánské Hory
Ostrava - Jih

8
7
19
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Téměř jedna třetina rodin zapojených do sociální služby měla své bydliště na území obvodu
Ostrava- Jih, následovaly obvody Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory. Dále to
byly shodně 2 rodiny s bydlištěm na území Slezské Ostravy, v obvodě Vítkovice a na území
Nové Vsi. Z ostatních městských částí byly také podpořeny rodiny konkrétněji s bydlištěm v
Kunčicích, Svinově, Pustkovci a Radvanicích. Celkem 5 rodin má bydliště v širším správním
obvodu Ostravy (Ludgeřovice, Košatka, Vratimov, Šenov, Dolní Lhota).
Poskytování služby na tak rozsáhlém území, jaké spojením města Ostravy a širšího
správního obvodu vzniká, zvyšuje nároky na náklady služby i na sociální pracovníky, kteří
stráví na cestách MHD mezi klienty a institucemi cca 20% své pracovní doby.

UKAZATELE
Počet klientů využívajících v roce 2016 sociální službu:
V roce 2016 využilo sociální službu celkem 81 rodin zapojených do služby v obou městech.
Nově byla v roce 2016 uzavřena smlouva s 60 rodinami (vč. 23 nově spolupracujících rodin v
Opavě), 28 rodin službu ukončilo (v 6 případech byla služba ukončena výpovědí z důvodu
nedodržování podmínek, ve 2 případech se klient odstěhoval, 1x bylo důvodem ukončení
zletilost, ve 19 případech došlo k ukončení smlouvy na základě naplnění cílů spolupráce).
Celkem bylo podpořeno 198 dětí a 117 dospělých osob.

Počty podpořených osob:

Pracoviště v Ostravě

Pracoviště v Opavě

Počty intervencí v kalendářních měsících:
V Ostravě bylo v roce 2016 53 rodinám poskytnuto celkem 3028 intervencí a 631 kontaktů,
tj. v průměru cca 58 intervencí na jednu rodinu. Meziročně se jedná o nárůst, zejm. díky
navýšení personálních kapacit služby. Nejméně intervencí bylo realizováno v prosinci, nejvíce
intervencí bylo poskytnuto v jarních měsících.
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Počet intervencí a kontaktů
v kalendářních měsících - Ostrava

Opavské pracoviště od dubna 2016 (od doby převzetí služby pod Sdružení sociálních
asistetnů, z.s.) pracovalo s 23 rodinami, v průměru s 34 intervencemi na rodinu. Celkem tedy
poskytlo 775 intervencí a 66 kontaktů. Také zde bylo nejméně intervencí realizováno v
prosinci. Nárůst počtů intervencí v podzimních měsících byl ovlivněn zejména navýšením
počtu sociálních pracovníků na 2,0 úvazku.

Počet intervencí a kontaktů
v kalendářních měsících - Opava

Kontakt - Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního klienta/ rodiny
nebo zájemce o sociální službu, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace. Časovou jednotkou je 10
minut a za další uskutečněné minuty se kontakty nenačítají. Kontakty zahrnují interakce mezi pracovníkem a
klientem/zájemcem, pracovníkem jiné instituce či jinou osobou v zájmu klienta, a to formou osobní schůzky,
telefonicky, písemně.
Intervence - Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního klienta/
rodiny nebo zájemce o službu a jeho rodiny, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace a realizována v
rámci naplnění individuálního plánu. Časovou jednotkou je 30 minut a za každých dalších uskutečněných 30
minut se počet intervencí načítá. Intervence smí provádět pouze pracovník splňující kvalifikační požadavky
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Za intervenci se nepovažuje: cesta ke klientům a zpět,
zpracování zápisu z jednání s uživatelem do spisové dokumentace, běžné výkaznictví, administrativní práce,
porady, školení, supervize, intervize, vzdělávání.
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Počty intervencí podle typu úkonu:
Klienti nejčastěji formulovali své potřeby v oblasti podpory při hledání bydlení a při jednání
s úřady, lékaři a jinými institucemi. Většina zakázek byla zaměřena především na rozvoj
rodičovských kompetencí. Zakázky se často týkaly pomoci ohledně rozvoje dětí a zlepšení
jejich školního prospívání. Nejlepších výsledků dosahovali klienti ve spolupráci s pracovníky
služby v oblasti školních problémů, část dětí v průběhu služby zlepšila systém přípravy do
školy, včetně výraznějšího zapojování rodičů do přípravy na výuku a komunikace se školou či
zlepšení docházky. Poměrně dobré výsledky byly zaznamenány v oblasti péče o zdraví tam,
kde děti neměly adekvátní lékařskou péči, nebo byla nutná úprava hygienických podmínek.
Část zakázek narážela na nedostupnost relevantních bytových podmínek a finančních
prostředků potřebných pro zajištění potřebného bydlení a potřeb rodin. Ekonomického
zabezpečení (získání práce, řešení dluhů, vyřízení dávek apod.) se týkaly téměř všechny
dlouhodobé zakázky. K mírnému zlepšení došlo v oblasti bydlení, ve smyslu lepší údržby
domácnosti a přístupu k úhradě plateb spojených s nájmem. Např. v Opavě ve třech případech
klientských rodin byla podána žádost o nadační příspěvek na bydlení a kauci z Nadace J&T
a Agrofert.

Zakázky rodin ve službě - Ostrava
Doprovod při vyřizování na úřadech
Pomoc a podporu v řešením domácího násilí

19
1

Pomoc při řešení bydlení

17

Pomoc s finančním hospodařením a řešení zadlužení

4

Pomoc s hledáním zaměstnání

3

Pomoc s kontakty a návštěvami dětí v náhradní …

2

Pomoc s návratem dětí zpět do rodiny a příprava …

4

Pomoc s vedením domácnosti

3

Pomoc se školní přípravou dětí

16

Pomoc se zajištěním lékařské péče

10

Poradenství

16

Poskytnutí psychické podpory a naslouchání

5

Rozvoj dětí

12

Řešení výchovných problémů s dětmi

11

Zlepšení rodičovských kompetencí

16

Počty intervencí podle typu úkonu - Opava
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí
Sociálně teraputická činnost
Výchochovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s
dětmi i dospělými

560

23

192
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Spolupráce s klienty při poskytování sociální služby
Sociální asistenti se v rámci spolupráce s klienty potýkají s porušováním vnitřních pravidel
služby. Zejména se jedná o opakovanou neomluvenou nepřítomnost na domluvených
společných schůzkách a nespolupráci na plnění zakázek. Toto porušení pravidel bylo v roce
2016 důvodem pro výpověď Smlouvy o poskytování sociální služby v 6 rodinách. U dalších 6
rodin nedodržujících podmínky spolupráce skončilo poskytování služby vypršením smlouvy
v situaci, kdy neumožnili kontakt se sociálním pracovníkem a ani zhodnocení a ukončení
spolupráce.

Finanční zajištění služby
Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla výše 2.172.499,81 Kč; z toho částka
1.709.987,38 Kč byla na zajištění služby v Ostravě a částka 462.512,43 na zajištění služby
v Opavě (od 18. 4. 2016). Druhové čerpání nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

2.

Dlouhodobý majetek

0

3.

Spotřebované nákupy

59

4.

Energie

19

5.

Služby

229

6.

Ostatní náklady

5

7.

Odpisy

0

8.

Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

0

Ʃ CELKEM

1860

2172

Služba byla podpořena Statutárním městem Ostrava, Statutárním městem Opava
a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
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3. Poradenské a mediační centrum (sociální služba)
Číslo registrace:

5196788
(registrovaná služba odborného sociálního poradenství)

Registrující orgán:

Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy:

Pondělí: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hodin
Středa: 8.00 – 12:00 hodin
V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

Kapacita sociální služby:

250 klientů

Územní působnost služby:

určeno klientům Moravskoslezského kraje,
zejm. v prostorách pracoviště nebo v přirozeném
prostředí klienta

Posláním Poradenského a mediačního centra je napomáhat k utváření a obnově příznivých
rodinných vztahů, stálého a dobře fungujícího rodinného prostředí, napomáhat porozumění
potřebám členů rodiny a zdravým způsobům jejich naplňování, a naplňování rodičovských
práv a povinností.

Poradenské a mediační centrum (dále také PMC) vzniklo v lednu roku 2016 spojením
původních služeb Fondu ohrožených dětí - Centra rodinného poradenství a Mediačního
centra Ostrava. Toto spojení služeb pro rodiny s dětmi, s tradicí fungování na Ostravsku
zhruba 10 let, bylo výsledkem zvýšené poptávky klientů po těchto službách s cílem zajistit jim
maximální komplexnost a dostupnost na jednom místě.

CÍLOVOU SKUPINOU JSOU:
-

rodiny s dětmi (členové biologických i náhradních rodin) s pobytem na území
Moravskoslezského kraje v nepříznivé sociální situaci vedoucí k ohrožení práv a
zdravého vývoje dětí a funkčnosti rodiny

CÍLE:
Hlavním cílem služby je vytvářet podmínky pro uspořádání poměrů a vztahů rodičů
a dětí v nepříznivých sociálních situacích spojených s rozpadem rodiny, s narušením
rodinných vazeb, s výchovnými nároky dítěte, a to podporou komunikace a
porozumění, poskytnutím informací relevantních pro řešení nepříznivé sociální
situace a vytvářením podmínek pro smírné řešení sporů.
Dílčí cíle:
zmírnění bio-psycho-sociálního zátěže členů rodin, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci vymezené výše
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-

snížení počtu dětí traumatizovaných nepříznivou rodinnou situací spojenou zejm. s
rozpadem rodiny
snížení počtu sporných rozvodů
zkrácení soudních řízení a snížení nákladů na soudní výlohy
zlepšení podmínek pro naplňování rodičovských práv a povinností, včetně zajištění
řádné výchovy dětí a zajištění jejich potřeb.

POSTKYTOVANÉ ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
-

základní sociální poradenství
sociálně-právní poradenství
psychologické poradenství (nejedná se o služby klinického psychologa)
mediace v rodinných sporech jako prostředek pro urovnání vztahů v rodinách a jako
prostředek k dosahování dohod a smíru

Všechny služby jsou klientům poskytovány bezplatně.

PRŮBĚH POSTKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2016:
Rok 2016 byl pro pracoviště přerodný, PMC prošlo organizačními změnami, byla
nastavována nová metodika, a to vše v plném provozu, kdy původní kapacitní předpoklady
významně převýšily očekávání.
Během roku 2016 bylo pracoviště oslovováno klienty a rodinami biologickými i
náhradními. Tito žádali o poskytnutí podpory a pomoci při řešení problémů souvisejících s
výchovou, péčí, vzděláváním dětí a také s narušenými rodinnými vztahy a vazbami.
Poradenské a mediační centrum poskytovalo služby odborného sociálního poradenství,
které lze rozdělit do dvou základních směrů. Na jedné straně je to poradenství a na straně
druhé služba mediace.
V rámci služby odborného sociálního poradenství byly klientům poskytovány konzultace s
právníkem a sociálním pracovníkem zejména v oblastech rodinného práva, sociálního
zabezpečení. Nejčastěji řešenými oblastmi byla úprava poměrů nezletilých dětí, úprava
výživy, rozvodová problematika, společné jmění manželů. Dalšími projednávanými tématy
byla dluhová problematika, exekuce, dědictví, oblast bydlení.
Klienti se na PMC obraceli také v otázkách týkajících se péče, výchovy dětí a vztahových
obtíží v rámci rodinného systému. Konzultací s psychology a terapeutem využívali klienti v
situacích nezvládání a nedostatečného zajištění péče o děti, v případech výchovných obtíží s
dětmi, v situacích souvisejících se školní docházkou, vzděláváním dětí. Problematika
narušených vztahů v rámci rodiny, nečekané krizové a traumatizující situace v životě rodiny a
dítěte byly také důvodem oslovení PMC.
Klienti kontaktovali PMC taktéž s žádostí o poskytnutí služby mediace jako prostředku ke
smírnému řešení konfliktní situace v rodině, dotýkající se dítěte. Nejčastějším předmětem
mediačního jednání byla úprava poměrů dětí, kontakty s rodiči, komunikace mezi rodiči,
záležitosti týkající se dětí obecně, kde doposud nepanovala mezi rodiči shoda. Klienti
oslovovali PMC v situacích právě probíhajícího rozchodu, rozvodu, či v situacích
porozchodových a porozvodových. Menší část klientů využila mediaci v mezigeneračních
sporech týkajících se dětí.
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Územní dimenze poskytované služby
Celkem 291 osob (68 %) z celkového počtu klientů za rok 2016 byli obyvatelé Statutárního
města Ostravy a širších správních obvodů. Nejvíce klientů pobývalo v době poskytování
služby v městském obvodě Ostrava – Jih.
Trvale bytem mimo Statutární město Ostrava bylo 134 uživatelů služby. Z okresu Frýdek Místek bylo klienty PMC 40 osob, 32 klientů mělo trvalý pobyt v okrese Opava, okres Karviná
byl zastoupen 31 klienty, Nový Jičín pak 15 klienty. Bytem v jiném okrese bylo16 osob.
Počet klientů dle trvalého pobytu v jednotlivých měsících

Trvalý pobyt klientů
- obyvatelé na území SMO

SMO - působnost
Magistrátu města Ostravy
Ostrava - Vítkovice

Trvalý pobyt klientů
- obyvatelé mimo území SMO

29

16

okres Nový Jičín

15

4

Ostrava - Slezská Ostrava

52

Ostrava - Poruba

61

Ostrava - Mor. Ostrava

okres Frýdek - Místek

40

51

Ostrava - Mariánské Hory

okres Opava

32

okres Karviná

31

9

Ostrava - Jih

Ostrava - Hrabová

ostatní okresy

83

2
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UKAZATELE
V roce 2016 se klienty PMC stalo 425 osob. Dalších 48 osob (zájemců o službu) oslovilo
PMC se zájmem o poskytnutí některé ze služeb, která ale nakonec nebyla zahájena (nejčastěji
z důvodu nezájmu o mediační proces ze strany druhého rodiče).

Z celkového počtu 425 osob bylo klienty služby 265 žen, 160 mužů. 199 dětem byla služba
přímo poskytována, ze služby však mohlo profitovat až 356 dětí. 9 klientů si přálo využít
sociální služby anonymně.
Doporučení k oslovení Poradenského a mediačního centra získali klienti nejčastěji ze
strany orgánu sociálně – právní ochrany dětí a to v celkovém počtu 133 klientů. Celkem 127
osob, bylo původně klienty Fondu ohrožených dětí. Klienti oslovovali pracoviště PMC dále na
základě doporučení soudu, jiných nestátních neziskových organizací, lékařů, psychologů,
právníků, škol, policie. V celkem 80 případech vyhledali klienti spolupráci s PMC na základě
vlastní iniciativy či zdrojů ve svém okolí.

Doporučení k oslovení služby
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Počty intervencí v kalendářních měsících:
V roce 2016 bylo poskytnuto celkem 3760 intervencí a 585 kontaktů, tj. v průměru cca 8,8
intervencí na jednoho klienta. Nejméně intervencí bylo realizováno v lednu, nejvíce intervencí
bylo poskytnuto v jarních měsících

Počet intervencí a kontaktů v kalendářních měsících

Počty intervencí podle typu úkonu:
V rámci služby odborného sociálního poradenství byly klientům poskytovány konzultace s
právníkem a sociálním pracovníkem v oblastech rodinného práva, sociálního zabezpečení.
Nejčastěji řešenými oblastmi byla úprava poměrů nezletilých dětí, úprava výživy, rozvodová
problematika, společné jmění manželů. Dalšími projednávanými tématy byla dluhová
problematika, exekuce, dědictví, oblast bydlení.
Klienti se na PMC obraceli také v otázkách týkajících se péče, výchovy dětí a vztahových
obtíží v rámci rodinného systému. Konzultací s psychology a terapeutem využívali klienti v
situacích nezvládání a nedostatečného zajištění péče o děti, v případech výchovných obtíží s
dětmi, v situacích souvisejících se školní docházkou, vzděláváním dětí. Problematika
narušených vztahů v rámci rodiny, nečekané krizové a traumatizující situace v životě rodiny a
dítěte byly také důvodem oslovení PMC a využití terapeutického procesu ze strany klientů.
Klienti kontaktovali PMC taktéž s žádostí o poskytnutí služby mediace jako prostředku ke
smírnému řešení konfliktní situace v rodině, dotýkající se dítěte. Nejčastějším předmětem
mediačního jednání byla úprava poměrů dětí, kontakty s rodiči, komunikace mezi rodiči,
záležitosti týkající se dětí obecně, kde doposud nepanovala mezi rodiči shoda. Klienti
oslovovali PMC v situacích právě probíhajícího rozchodu, rozvodu, či v situacích
porozchodových a porozvodových. Menší část klientů využila mediaci v mezigeneračních
sporech týkajících se dětí.
Z celkového počtu 425 klientů jich celkem 185 využilo mediace jako prostředku pro smírné
řešení konfliktu v rodině, se zájmem o psychologické poradenství kontaktovalo PMC celkem
237 klientů. Právního poradenství využilo 49 klientů. Celkem 51 klientů využilo souběžně
dvou z nabízených činností, 3 klienti využili souběžně tří z nabízených činností.
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Počty intervencí podle typu úkonu

Finanční zajištění služby
Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla výše 1.474.619,26 Kč. Druhové čerpání
nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Služba byla podpořena Statutárním městem Ostrava a Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR.
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4. DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
(sociálně-právní ochrana dětí)
Číslo jednací:

MSK 97444/2016
(pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí)

Pověřující správní orgán:

Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy:

Po – Pá: 8.00 – 18.00 hodin podle dohody s klienty

Posláním v oblasti náhradní rodinné péče je zajistit dětem, jež nemohou vyrůstat ve vlastní
rodině, život v náhradním rodinném prostředí, a to prostřednictvím doprovázení a podpory
jejich pěstounů. Služby poskytujeme v Olomouckém kraji na Jesenicku a v Moravskoslezském
kraji především na Ostravsku.

CÍLOVOU SKUPINOU JSOU:
-

osoby pečující a osoby v evidenci, tj. pěstouni a pěstouni na přechodnou dobu,
poručníci,
a děti svěřené do NRP.

CÍLE:
V rámci doprovázení dochází k napomáhání utváření podmínek pro harmonický vývoj dětí
v náhradní rodinné péči.
Základem práce je individuální plán ochrany dítěte (dále jen IPOD), ze kterého klíčoví
pracovníci vycházejí a společně s náhradními rodiči hledají, jak potřeby dítěte nejlépe naplnit.
Při čemž hlavní prioritou je NEJLEPŠÍ ZÁJEM DÍTĚTE.
Služby pro náhradní rodiny opíráme o tři základní pilíře:
ATTACHMENT neboli citová vazba, je nezbytná pro každé dítě, protože potřebuje mít někoho
blízkého, důvěřovat mu, milovat a být milováno.
SDÍLENÍ mezi náhradními rodiči je nepostradatelnou součástí doprovázení, neboť i oni
potřebují někoho, kdo je vyslechne a kdo jim poskytne pohled zvenku.
VZDĚLÁVÁNÍ neboť náhradní rodičovství je nekonečná cesta za poznáním, kdy se dospělí učí
od dětí a děti od dospělých.
POSTKYTOVANÉ ČINNOSTI PŘI UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE:
•
•
•
•

sociálně-právní poradenství ve vztahu k výkonu náhradního rodičovství
psychologické poradenství (nejedná se o služby klinického psychologa)
doprovázení a podpora při výkonu náhradní rodinné péče, vč. sledování jejího
naplňování a zpracovávání půlročních monitorovacích zpráv
sociálně-terapeutická i terapeutická práce na posílení vztahu mezi dětmi a pěstouny;
práce s attachmentem
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•
•
•
•

•
•

pomoc při kontaktu dětí v pěstounské péči s rodiči, včetně služby asistovaného
kontaktu,
pomoc při komunikaci s dalšími subjekty (zejm. OSPOD, školy, pobytová zařízení,
poradny, apod.),
pomoc při sestavování IPOD dítěte, spolupráce s OSPODEM dítěte a pěstouny, pomoc a
podpora při jejich naplňování
zvyšování znalostí a dovedností náhradních rodičů formou vzdělávacích Klubů,
dopoledních, celodenních či vícedenních seminářů s ohledem na aktuální potřeby
pěstounů
odlehčení pro náhradní rodiny – odpolední či víkendové aktivity
pomoc při zajištění osobní péče a respitní péče, tj. celodenní péče o svěřené děti v
rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v roce

PRŮBĚH PROVÁZENÍ NÁHRADNÍCH RODIN V ROCE 2016:
Podpora náhradních rodin a náhradní rodinné péče v Jeseníku byla hlavní aktivitou
organizace Apropo.cz, z.s. a to od prosince 2014, kdy byly podepisovány první dohody o
výkonu pěstounské péče s náhradními rodiči. Dlouhodobější spolupráce s rodinami s sebou
přinesla větší důvěru pěstounů a dětí ve vztahu se svým klíčovým pracovníkem znamenala,
jak větší otevřenost v komunikaci, tak navázání partnerského vztahu. V rodinách se dařilo
více rozkrývat obtíže, které na pohled nebyly viditelné, sami pěstouni a děti o nich postupně
hovořili. Jako např. témata minulostí dětí, kontakty dětí s rodiči či práce na attachmentu.
Některým dětem a pěstounům byla zprostředkována krátkodobá i dlouhodobá terapeutická
podpora v rámci využití dotací na výkon pěstounské péče. Rovněž byla využita služba
externího právního a dluhového poradce, se kterým náhradní rodiče společně s klíčovými
pracovníky projednávali úskalí spojená s exekucemi a půjčkami biologických rodičů dětí. V
některých rodinách došlo k závažným krizovým situacím – úmrtí v rodině či zhoršení
zdravotního stavu pečovatele.
V roce 2016 klíčoví pracovníci v rámci sociálně-právní ochrany pravidelně docházeli a
vyjížděli v rámci celé obce s rozšířenou působností do 44 rodin, z nichž 7 rodin podepsalo
dohodu o výkonu pěstounské péče v tomto roce. Se čtyřmi rodinami jsme se rozloučili a
ukončili spolupráci z důvodu zletilostí dětí.
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V tomto roce se pěstouni vzdělávali v rámci 10 jednodenních seminářů. Bylo realizováno
také 1 celodenní vzdělávání s programem a aktivitami pro děti. Program na dopoledních
vzdělávacích Klubech pro pěstouny byl rovněž zajištěn externími odborníky, kteří s námi
spolupracují dlouhodobě a rodiny tedy znají, celkem proběhlo 10 klubů. Dále jsme v rámci
prorodinných aktivit zorganizovali dva výlety na jaře a na podzim s názvy: „Dobývání hradu
Katelštejn“ a „Hobitín“, dvě aktivity na Velikonoce a Vánoce v prostorách organizace. V
listopadu jsme ve spolupráci s Nadačním fondem J&T zrealizovali celodenní akci pro děti ve
věku od 7 do 18 let v rámci projektu Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu
naslouchat. Cílem akce bylo, aby se děti atraktivní hravou formou dozvěděly o svých
základních právech a pěstouni si mohli užít pár volných hodin odpočinku.
V červnu 2016 se pobočka přestěhovala do krásných prostor do centra v Jeseníku, nedaleko
autobusového nádraží. Změnou nebyla pouze adresa a především zvětšení prostorů. Díky
tomu mohlo být dokoupeno potřebné vybavení a zařízen dětský koutek, vzdělávací a
terapeutické místnosti, tak aby plně vyhovovaly požadavkům nejen pěstounům a dětem, ale i
pracovníkům náhradní rodinné péče.

Finanční zajištění služby
Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla za rok 2016 výše 1.543.288,50 Kč.
Druhové čerpání nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Služba byla podpořena ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče Úřadu práce České
republiky.
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5. PODPORA RODIN V AGENDĚ SPOD
(sociálně-právní ochrana dětí)
Číslo jednací:

MSK 97444/2016
(pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí)

Pověřující správní orgán:

Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy:

Po – Pá: 8.00 – 18.00 hodin podle dohody s klienty

Záměrem projektu je napomoci rodinám s dětmi ohroženým sociálně nežádoucími
jevy zmírnit rizika plynoucí z narušených funkcí rodiny a podpořit její soužití ve společnosti
bez výrazných handicapů a potíží, jako jsou výchovné problémy dětí, delikvence a kriminalita
v rodině, závislosti, komunikační bariéry. Projektu napomáhá zlepšování spolupráce mezi
místními orgány sociálně-právní ochrany dětí, školou a rodinou a při vytvoření bezpečných
sociálních vazeb mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a dospělými v rodinách. Podobně jako
služba je postaven na intenzivní a dlouhodobé terénní sociální práci s rodinou a zaměřuje se
na ty rodiny, kde je potřeba posílit vzdělávací a výchovně-preventivní aktivity s dětmi tak, aby
došlo k posílení či obnovení zdravého vývoje dětí a ty se svými rodiči zůstaly v přirozeném
prostředí funkční rodiny. Není však zaměřen na naplňování cílů individuálně vyjednaných s
konkrétními rodinami, ale je nabízen výhradně klientům OSPOD jako program ochrany dětí.

OBSAH PROJEKTU PODPORA RODIN V AGENDĚ SPOD (POR)
Projekt Podpora rodin v agendě SPOD, je zaměřen na rodiny s dětmi, které jsou v
evidenci orgánů sociálně právní ochrany a kde spolupráce přesahuje hranice sociálních
služeb, zejména ve smyslu činností, které si rodina nevyžádala, ale s jejich realizací souhlasí, v
rámci vyhodnocování potřeb dítěte a naplňování individuálního plánu jeho ochrany. Je určen
pro klienty ostravských OSPOD a zaměřuje se na ochranu práv dítěte a schopnosti rodičů tato
práva zabezpečit, a to v situacích, kdy definice problému (ohrožení dítěte) přichází zvenčí,
obvykle z posouzení OSPOD.
Jednotlivé činnosti směřují k naplnění cílů formulovaných klientem, OSPOD a Sdružením
sociálních asistentů v tzv. trojstranném kontraktu. Intervence se v rámci tohoto programu
mohou pohybovat v rozsahu stanoveném § 11 a – b zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, tj. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s
péčí o dítě, a poradenství při výchově a vzdělávání dítěte. Součástí aktivit programu je i
vysvětlování, přesvědčování, účast na posouzení situace rodiny. Realizace programu
umožňuje otevřeným, nemanipulujícím způsobem rozlišit "zadavatele", vyhnout se
pseudodobrovolným klientům, kteří jinak využívají sociálních služeb pouze pod tlakem
OSPOD, pomoci rodinám sledovat cíle vedoucí k ochraně jejich dětí přesto, že situaci vnímají
jinak a poskytnout jim k tomu podporu spočívající v nehodnotící komunikaci a poskytování
opory v době, kdy rodina potřebuje pochopení, sdílení s druhými lidmi.
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Spolupráce s rodinami v rámci projektu
V roce 2016 využilo aktivity projektu 10 rodin. Bylo podpořeno 13 dospělých osob a 24 dětí.
Se sedmi rodinami probíhá spolupráce již déle než rok, se třemi rodinami byla spolupráce
zahájena v roce 2016. U všech rodin zapojených do projektu byl zprostředkovatelem OSPOD.
V roce 2016, podobně jako v letech předchozích, u žádné z rodin nebyl využit institut uložení
odborné poradenské pomoci podle zákona o SPOD.

Hlavními tématy spolupráce bylo zmírnění napětí v rodinných vztazích, zlepšení výukového
prostředí pro děti v domácnosti, zajištění bezpečného výchovného prostředí, zvýšení
samostatnosti dítěte a/nebo rodiče, zlepšení finanční situace, rozvoj rodičovských
kompetencí. Pro naplnění stanovených cílů bylo zrealizováno 550 intervencí a 31 kontaktů v
přímém kontaktu s klienty, několikrát měsíčně proběhlo setkání sociálních pracovníků
projektu s pracovníky OSPOD.
Počet intervencí a kontaktů v kalendářních měsících

Zapojení městských obvodů do trojstranných kontraktů:
Ve všech podpořených rodinách byl uzavřen trojstranný kontrakt, ve kterém byly cíle
spolupráce formulovány společně mezi klientem, OSPOD a Sdružením sociálních asistentů.
Orgány sociálně právní ochrany dětí, které s námi uzavíraly trojstranné kontrakty, byly
nejčastěji z Magistrátu města Ostravy (bydliště dvou rodin zapojených do projektu bylo v roce
2016 v širším správním obvodu Ostravy, konkrétně v Klimkovicích a Vřesině). Dále se jednalo
o OSPOD Jih (2 kontrakty), Mariánské Hory (2 kontrakty), Slezskou Ostravu (2 kontrakty) a
Moravskou Ostravu a Přívoz (1 kontrakt).
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Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla za rok 2016 výše 430.921,18 Kč. Druhové
čerpání nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava a Ministerstvem práce a sociálních věcí,
dotační program Rodina a ochrana práv dětí.
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6. ASISTOVANÉ KONTAKTY RODIČŮ S DĚTMI
(sociálně-právní ochrana dětí)
Číslo jednací:

MSK 97444/2016
(pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí)

Pověřující správní orgán:

Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy:

Po – Ne: 8.00 – 19.00 hodin podle dohody s klienty

Záměrem projektu bylo poskytnutí podpory při problematických kontaktech rodičů s
dětmi, a to formou asistencí u předávání dětí a formou asistovaných styků včetně přípravy na
ně. Aktivita zahrnovala komplexní práci s rodinou čerpající asistence, tj. pomoc sociálního
pracovníka nejen při samotném kontaktu či předávání, psychologickou a terapeutickou
pomoc, jejíž rozsah je nastaven dle potřeb konkrétní rodiny. Cílovou skupinou jsou rodiny
doporučené ze strany OSPOD v rámci města Ostravy a širších správních obvodů.

OBSAH PROJEKTU ASISTOVANÉ KONTAKTY RODIČŮ S DĚTMI (ASIKON)
Cílem spolupráce s rodinami v rámci projektu bylo zajistit bezpečný a bezproblémový kontakt
(předání) dítěte s rodičem, přičemž byl kladen důraz především na podporu harmonické
komunikace rodičů mezi sebou a rodičů s dítětem tak, aby společně trávený čas nebyl pro dítě
zátěžový a traumatizující. Aktivita zahrnovala komplexní práci s rodinou, t.j. pomoc
sociálního pracovníka nejen před a v průběhu samotném kontaktu či předávání, ale též
terapeutickou či psychologickou pomoc, jejíž rozsah byl nastaven dle individuálních potřeb
konkrétní rodiny. Cílovou skupinou byly rodiny mající trvalý pobyt na území města Ostravy a
širších správních obvodů, přičemž s žádostí o poskytnutí služby byl koordinátor projektu
nejčastěji kontaktován oddělením SPOD nebo samotnými klienty zejm. v případech, kdy byl
po rozvodu (rozchodu) rodičů vztah dítěte s jedním z rodičů silně narušen, nebo měli rodiče
zájem o sblížení a znovuobnovení vzájemného vztahu s dítětem po delším odloučení (zákaz
styku, léčba duševního onemocnění,...).
Při spolupráci s rodinou a naplňování cíle služby hrála důležitou roli též kooperace s jinými
subjekty, jako je OSPOD, soud, apod.

Spolupráce s rodinami v rámci projektu
V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo v rámci projektu "Asistované kontakty rodičů s
dětmi" pracováno se 14 rodinami, přičemž u 9 rodin se jednalo o asistované kontakty rodičů s
dětmi a u 5 rodin o asistovaná předávání.
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Popis používaných metod a forem práce s cílovou skupinou:
Sociální práce s rodinou - zahrnuje práci tří sociálních pracovníků, vč. spolupráce se
sociálními pracovníky OSPOD při kontraktování a nastavování podmínek (trojstranný
kontrakt: klient, OSPOD, SSA).
- asistence u předání dítěte
- asistence u průběhu kontaktu
- terapeutická práce s rodinným systémem
- psychologická pomoc - zejm. nácvik zvládání zátěžových situací spojených s předáváním
dítěte a kontakty
Veškerý přístup a postup vychází z mnohaletých zkušeností pracovníků s realizací těchto
asistencí a ze zjištění, že tato pomoc ve velké míře působí jako prevence budoucích sporů v
rodinách a náklady na ni tudíž mohou být levnější než následná pomoc v již vyhrocených
situacích.

Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla za rok 2016 výše 170.121,58 Kč. Druhové
čerpání nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava.
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7. PŘEDŠKOLNÍ KLUB KUŘÁTKO
Klub Kuřátko byl provozován:

1. 7. 2013 – 31. 3. 2016

Činnost Klubu podpořily projekty:
Pojďte do školky! (OP VK)
Vzdělávání bez rozdílů (FNNO)
Předškolní Klub Kuřátko (Nadace Albert)

1. 7. 2013 – 30. 6. 2015
1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
1. 1. 2016 – 31. 3. 2016

Předškolní klub byl do 30. 6. 2015 realizován v rámci operačního programu CZ. 1. 07,
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa: 7.1, Počáteční vzdělávání v
partnerství s Člověkem v tísni, o.p.s. (příjemce) pod názvem Pojďte do školky!. Návazně byla
realizace předškolního klubu a souvisejících aktivit zajištěna projektem Vzdělávání bez
rozdílu, financovaného z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009–2014 v rámci
programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO), Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, a dále z Nadačního fondu ALBERT.

ZAMĚŘENÍ PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU KUŘÁTKO
Nízkoprahový předškolní klub Kuřátko patřil mezi instituce se zaměřením na rozšíření sítě
vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku, které nenavštěvují
mateřské školy a při vstupu na základní školu čelí celé řadě obtíží. Činnosti klubu Kuřátko
směřovaly k rozpoznání, vyrovnání či odstranění vzdělávacích hendikepů sociálně
vyloučených dětí.
Projekt dále nabízel podporu romských dětí, které již navštěvovali základní školu, především
žáci na 1. stupni ZŠ. Rodiče romských dětí ve většině případů nedohlížejí na to, zda se děti do
školy připravují, zda mají vypracované domácí úkoly, nachystané pomůcky apod. Přitom při
domácí přípravě jsou důležité zásady, které je pro úspěšné studium ve škole nutné dodržovat,
jedná se především o pravidelnost školní přípravy, soustavnost, odpovědnost. Pokud dítě
získá návyky pro domácí přípravu již od nástupu do základní školy, usnadní mu to mimoškolní
přípravu ve vyšších ročnících a tímto se i zvýší předpoklad školní úspěšnosti.
Cílem projektu bylo zvýšit šance dětí na školní úspěšnost zlepšením kompetencí a základních
dovedností důležitých pro vstup na základní školu a pro její úspěšné zvládnutí. Dílčími cíli
bylo zařazení dětí do standardní mateřské školy, zapojení rodičů do vzdělávání dětí a zvýšení
jejich informovanosti o důležitosti tohoto vzdělávání.
Po dobu realizace projektu Vzdělávání bez rozdílů bylo v předškolním klubu podpořeno
celkem 21 dětí. Děti se zúčastnily 26 tematických vzdělávacích akcí – návštěvy divadla, besed,
muzea apod. Byla také navázána spolupráce se 3 mateřskými školami, ve kterých proběhlo 16
adaptačních pobytů. Při mimoškolním vzdělávání zaměstnanci klubu pracovali s 26 dětmi.
Spolupráce probíhala převážně v domácím prostředí za účastí rodičů, kterým byly postupně
předávány kompetence pro samostatnou podporu dětí. S 12 dětmi probíhala dlouhodobá
spolupráce delší než 6 měsíců. V červenci a v srpnu, v době letních prázdnin, proběhlo 9
volnočasových aktivit, s cílem zvýšit dovedností a znalostí dětí pro jejich lepší integrace do
běžného života.
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Dopad realizace projektu hodnotíme velmi pozitivně, protože u všech dětí, které se účastnily
předškolního vzdělávání, došlo k rozvoji dovedností a kompetencí v sociální oblasti (pozdrav,
poděkování, spolupráce s ostatními dětmi), v sebeobslužných činnostech a v hygienických
návycích a také k rozvoji kognitivních dovedností (poznávání barev, písmen apod.). Za velký
úspěch považujeme fakt, že během realizace projektu přešlo 5 dětí do běžné mateřské školy.
Rozhodnutí rodičů zapojit děti do předškolního vzdělávání velmi podpořila účast na
adaptačních dnech, kde měli možnost seznámit se s prostředím v běžné MŠ.
O mimoškolní doučování byl ze strany cílové skupiny velký zájem, díky nízké kapacitě jsme
nebyli schopni všechny zájemce uspokojit. U dětí, které se účastnily aktivity vzdělávání, došlo
k výraznému snížení deficitu v pochopení probraného učiva. U některých dětí došlo ke
zlepšení prospěchu až o dva klasifikační stupně. Jako velmi efektivní se ukázala práce s dětmi
v jejich přirozeném prostředí – rodiče díky spolupráci zajistili dětem lepší podmínky pro
vzdělávání (zajištění pracovního místa) a zlepšily se jejich kompetence nutné pro učení se s
dětmi.

Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla za rok 2016 výše 281.162,76 Kč. Druhové
čerpání nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Projekt byl v roce 2016 podpořen
a z Nadačního fondu ALBERT.

z Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

25

8. SPOLEČNÝ START
Doba realizace projektu:

1. 9. 2016 – 31. 5. 2017

Donátor:

Nadace ČEZ

Projekt Společný start se snaží podpořit úroveň vzdělávání dětí ze znevýhodněných
rodin s nízkým sociálním statusem Cílem projektu je zvýšení šancí na školní úspěch u dětí,
které nenavštěvovaly mateřskou školu, jsou ze znevýhodněného prostředí a potřebují získat
vstupní dovednosti a znalosti, aby úspěšně zvládly základní školu. Účast rodin v projektu byla
dobrovolná, jednou z podmínek však byla akceptace pravidelnosti a závaznosti v rámci
doučování.
V rámci projektu se pracuje s dětmi formou nácviku důležitých dovedností a základních
znalostí v oblastech nutných pro úspěšné zvládnutí základní školy. Formou doučování a školní
přípravy dětí v předmětech, které dětem činí potíže a ve kterých zaostávají, se podílíme na
zlepšení školního prospěchu a dosažení úspěchu dětí. Schéma a tematizace doučování je vždy
přizpůsobeno podle individuálních potřeb dětí a možností rodiny. V průběhu doučování také
zjišťujeme, jaké pomůcky pro rozvoj dovedností a znalostí děti nejvíce potřebují. Jako zásadní
se u dětí ukázala potřeba podpořit logické myšlení, aktivní slovní zásobu s následným
nácvikem čtení s porozuměním a základní matematické dovednosti. K tomuto účelu
nakupujeme specifické didaktické materiály a hry. Tyto didaktické pomůcky velmi usnadňují
proces učení a díky tomu je u dětí dosaženo pocitu úspěchu a následné motivaci k poznávání a
učení.
Společný start v roce 2016 podpořil celkem 13 dětí z 8 rodin. Vzdělávání bylo zaměřené na 4
předškolní děti a 9 dětí navštěvujících první třídu (z těchto 2 děti první třídu opakovaly).

Děti z rodin s nízkým sociálním statusem nemají většinou finanční prostředky na zajištění
školních potřeb do první třídy a často už tato prvotní materiální zábrana způsobuje jejich
vyloučení z kolektivu žáků a znesnadňuje zapojení do výuky i procesu přípravy do školy. V
rámci projektu Společný start jsou proto dětem předávány pomůcky a základní školní potřeby
do první třídy, aby se alespoň částečně vyrovnaly podmínky v oblasti materiálního vybavení
žáků a zvýšila šance na začlenění těchto dětí do kolektivu na základní škole. Toto opatření
umožnilo obzvláště dětem z vícečetných rodin částečně vyrovnat sociální hendikep na
začátku školního roku. Pro školní rok 2016/2017 bylo pořízeno celkem 11 školních balíčků.
Balíčky se skládaly z penálu, psacích potřeby, výtvarných potřeby a dalších základních
pomůcek určených pro 1. třídu.
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Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla za rok 2016 výše 8.194 Kč. Druhové
čerpání nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Projekt byl podpořen z nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

Přehled zaměstnanců
Přehled zaměstnanců k 31.12.2016 (v osobách)

Poděkování patří všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům, kteří Sdružení
sociálních asistentů, z. s. věnovali v roce 2016 svou energii, znalosti a empatii ke
klientům.
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Příloha
FINANČNÍ ZPRÁVA 2016

28

29

30

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A DONÁTORŮM

Dita Tenglerová
dana@socialniasistence.cz
tel.: 739 341 315 - Sdružení sociálních asistentů

26.6.2016 v Ostravě
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