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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.

Rok 2017 se stále ještě nesl ve znamení změnových aktivit, které byly pro Sdružení
sociálních asistentů, z.s. (dále též SSA) nevyhnutelné v souvislosti s proběhlou fúzí se
společností Apropo.cz, z.s. (k fúzi sloučením došlo Usnesením Krajského soudu v Ostravě, dne
20. 5. 2016). Přesto se SSA podařilo zahájit realizaci dvou projektů z Operačního programu
Zaměstnanost podpořených z prostředků Evropské unie a rozpočtu České republiky, o kterých
věří, že mohou podpořit sociální práci a činnost sociálních pracovníků v neziskovém sektoru i
státní správě (viz níže). Poprvé ve své historii se SSA, ve spolupráci s Nadací J&T a kampaní
Dejme dětem rodinu, účastnilo Festivalu v ulicích s cílem oslovovat a „hledat“ náhradní rodiče
pro děti, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině.
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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, sociálně-
právní 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
- odborné sociální poradenství (Ostrava)
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Ostrava, Opava)
- terénní programy (Ostrava)

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
- Společný start
- Hledáme rodiče na Festivalu v ulicích v Ostravě
- Společně v agendě ochrany práv dětí
- Zdravotně-sociální pomoc a další programy pro rodiny s dětmi v Ostravě



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. et Mgr. Dita Tenglerová
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2. SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ
RODINY S DĚTMI - OSTRAVA (sociální služba)

Číslo registrace: 5716379
(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: 55 rodin

Územní působnost: Ostrava a širší správní obvod

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. Služba
je znevýhodněným rodinám s dětmi poskytována bezplatně.

CÍLOVOU SKUPINOU JSOU:

- rodiny s nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci, 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.

CÍLE:

Hlavním cílem služby je, ve spolupráci s klienty služby, 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
pomoc,

- prevence a včasné odhalení ohrožení dětí a sociálního vyloučení rodiny,
- zvyšování kvality života všech členů rodiny skrze pomoc, podporu a provázení,
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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.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2017

Služba byla realizována v souladu s registrovanými aktivitami - byla poskytována
kontinuální terénní sociální práce s rodinou za účelem naplnění hlavního cíle služby, kterým
je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržení dítěte v
podmínkách funkční rodiny.

Jak se klienti dozvědí o sociální službě:

Nejčastěji se klienti o službě dozvěděli zprostředkovaně přes pracovníky sociálně-právní
ochrany dětí – 62 rodin. V roce 2017 bylo v rámci poskytované sociální služby spolupracováno
také s 18 rodinami, které nebyly v evidenci orgánu SPOD. Služba je poskytována bezplatně a
pouze dobrovolným klientům. Poskytování služby probíhá převážně v domácnosti klientů.
Výjimečně je možno pro kontakt využít také prostory na pracovišti na adrese Smetanovo nám.
7/1180 v Ostravě.

Územní dimenze poskytované služby

Služba byla v roce 2016 poskytována rodinám s dětmi s bydlištěm/pobytem na území
města Ostravy a širšího správního obvodu. V Ostravě můžeme sledovat rozmanitost napříč
obvody, vč. širšího správního obvodu.
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UKAZATELE

Počet klientů využívajících v roce 2017 sociální službu:

Počty intervencí v kalendářních měsících:

Za rok 2017 bylo naplněno 3269 intervencí a 1094 kontaktů při práci s rodinami a
dětmi.
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Počty intervencí podle typu úkonu:

Druhy zakázek v rodinách:

37 rodin chtělo pomoci v oblasti bydlení, nejčastěji se jednalo o přestěhování do většího
bytu, od příbuzných, z ubytovny nebo z azylového domu. Jedná se oproti minulým rokům o
velký nárůst zakázek v rámci problematiky bydlení naší cílové skupiny.

29 rodin potřebovalo pomoc při vyřizování dávek a s doprovázením na úřady a instituce.
Pro část těchto klientů je velkou oporou, pokud je zejména na úřad práce doprovází terénní
sociální pracovník. Všichni tito klienti opakovaně zmiňují, že se jim v rámci komunikace s
pracovníky ÚP daří dosahovat lepších výsledků, pokud jsou během komunikace v doprovodu
sociálního asistenta.

24 rodin chtělo podpořit v rámci sociálně-aktivizační služby své děti v jejich kompetencích,
zejména při školní přípravě, rozvoji a aktivizaci jejich dovedností nebo v rámci výběru
vhodných volnočasových aktivit.

20 rodin potřebovalo zlepšit své rodičovské kompetence. Část z těchto zakázek se týkala
péče o dítě jinou osobou než rodičem. Věková struktura dětí v rámci těchto zakázek byla velice
různorodá. Jednalo se o zakázky ve vztahu k novorozencům, ale také k dětem na 2. stupni ZŠ.

17 rodin chtělo pomoci s hledáním lékaře, nalezením své zdravotní dokumentace, s
objednáním k odborným lékařům či se zajištěním lázeňské péče. Tyto zakázky byly zejména
časté v prvním pololetí roku 2017. Ve druhém pololetí byly zakázky těchto klientů v
případech, kde to bylo vhodné, převedeny do projektu Zdravotně-sociální pomoc, který
realizuje naše organizace v rámci poskytované služby terénní programy.
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Další zakázky rodin v roce 2017:

Celkem 8 rodin žádalo o pomoc s finančním hospodařením a při řešení zadlužení, 7 rodin
chtělo pomoci s řešením výchovných problémů s dětmi, 7 rodin potřebovalo pomoc s
vyřízením žádosti či podáním. Tyto záležitosti se týkaly zejména podání návrhů k soudu a
žádostí k nadačním fondům. V 5 případech se zakázka týkala návratu dětí zpět do rodiny. 4
rodiny potřebovaly pomoc při hledání zaměstnání a 4 rodiny psychickou podporu a
naslouchání při zvládání obtížných situací ve svém životě. 3 rodiny potřebovaly pomoc se
zrušením výchovných opatření. Ve 3 případech se jednalo o zakázky týkající se vyřízení
potravinové a humanitární pomoci. Ve 2 případech jsme pomáhali rodinám zvládat
abstinenci u závislosti na alkoholu a drogách. 1 rodina potřebovala pomoc a podporu v rámci
řešení domácího násilí a 1 rodina při vedení domácnosti, zejména v oblasti vaření.
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Spolupráce s klienty při poskytování sociální služby

V roce 2017 byla nově uzavřena smlouva s 59 rodinami, u 52 rodin došlo k prodloužení
smlouvy s účinností do roku 2018, 38 rodin službu během roku 2017 ukončilo (v 17
případech došlo k ukončení smlouvy na základě naplnění cílů spolupráce, v 7 případech došlo
k ukončení vypršením platnosti smlouvy, kdy si klient již nepřál smlouvu prodloužit, v 5
případech se klient odstěhoval z Ostravy, v 5 případech byla smlouva ukončena na žádost
klienta, ve 4 případech se jednalo o výpověď z důvodu nedodržování vnitřních pravidel
služby, v 1 případě došlo k ukončení smlouvy z důvodu úmrtí klientky). V roce 2017 jsme
oproti předcházejícím rokům zaznamenali pokles ukončených smluv výpovědí na základě
porušování vnitřních pravidel služby klienty. Naopak došlo k nárůstu případů, kdy byla
smlouva s klientem ukončena na základě jeho odstěhování z území města Ostravy (v roce
2016 se jednalo o 1 případ, v roce 2017 se odstěhovalo 5 klientských rodin).

Finanční zajištění služby

Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla v roce 2017 výše 2.179.087 Kč. Druhové
členění nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Služba byla podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslezským
krajem a Statutárním městem Ostrava.
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3. SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ
RODINY S DĚTMI - OPAVA (sociální služba)

Číslo registrace: 8730020
(registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Registrující orgán: Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy: Po – Pá: 8.00 – 16.30 hodin

Kapacita sociální služby: 35 rodin

Územní působnost: Opava

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 Opavy a širšího správního obvodu 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
pomoc,

- prevence a včasné odhalení ohrožení dětí a sociálního vyloučení rodiny,
- zvyšování kvality života všech členů rodiny skrze pomoc, podporu a provázení,

posilování vnitřních i vnějších zdrojů, poradenství a pomoc při prosazování práv a
zájmů,
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- 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 2017

V průběhu roku 2016 došlo v rámci služby k významnému navýšení kapacit, která byla
udržena a plně vytížena také v roce 2017 (2,25 úvazku sociálních pracovníků). Služba byla
poskytována kontinuální terénní sociální prací s rodinou za účelem naplnění hlavního cíle
služby, kterým je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a
udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny.

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 (zejména v
kontaktním dnu - pondělí) v Opavě, která jsou k tomu uzpůsobena. V roce 2017 se klienti
nejčastěji o službě dozvěděli zprostředkovaně přes pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
nebo jiné pomáhající profesionály (pedagogicko-psychologické poradny, školy, atd.). V roce
2017 bylo v rámci poskytované sociální služby spolupracováno také s rodinami, které nebyly
doporučeny ze strany OSPOD anebo přecházeli jako bývalí klienti z předchozího roku.

Územní dimenze poskytované služby:

Služba byla v roce 2017 poskytována rodinám s dětmi s bydlištěm/pobytem na území
města Opavy a širšího správního obvodu města Opavy. Mimo správní obvod Opava byla služba
poskytována klientům ze Štáblovic (2 klienti), Litultovic, Suchých Lazců, Bohučovic.
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UKAZATELE

Počet klientů využívajících v roce 2017 sociální službu

V roce 2017 využilo sociální službu celkem 43 rodin. Nově byla v roce 2017 uzavřena
smlouva s 26 rodinami, 23 rodin službu ukončilo (ve 4 případech byla služba ukončena
výpovědí z důvodu nedodržování podmínek, v 19 případech došlo k ukončení smlouvy na
základě naplnění cílů spolupráce). Celkem bylo podpořeno 80 dětí a 39 dospělých osob.

Počet intervencí a kontaktů v kalendářních měsících :

V roce 2017 bylo evidováno při práci s rodinami celkem 1486 intervencí a 300
kontaktů.



13

Počty intervencí podle typu úkonu:

Druhy zakázek v rodinách:

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 byla limitována nedostupností 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 čtyřech
případech klientských rodin byla podána žádost o nadační příspěvek na bydlení a kauci z
Nadace J&T a Agrofert.
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Spolupráce s klienty při poskytování sociální služby

Sociální asistenti se v rámci spolupráce s klienty potýkali s porušováním vnitřních pravidel
služby, například šlo o opakovanou neomluvenou nepřítomnost na naplánovaných
společných schůzkách a nespolupráci na plnění zakázek. U 9 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 v roce 2017 výše 1.057.823 Kč. Druhové
členění nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Služba byla podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Statutárním městem
Opava.
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4. 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: určeno klientům Moravskoslezského kraje,
zejm. v prostorách pracoviště

Poradenské a mediační centrum se snaží pomáhat lidem, kteří řeší rodinné a jiné vztahové
problémy, napomáhat porozumění potřebám členů rodiny a zdravým způsobům jejich
naplňování, a také naplňování rodičovských práv a povinností. Všechny služby jsou
poskytovány bezplatně.

CÍLOVOU SKUPINOU JSOU:

Rodiny s dětmi/dítětem (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-sociální zátěže členů rodin, kteří se ocitli v nepříznivé sociální

situaci vymezené výše,
- 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.
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POSKYTOVANÉ ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

- základní sociální poradenství
- sociálně - právní poradenství
- psychologické poradenství
- mediace v rodinných sporech jako prostředek pro urovnání vztahů v rodinách a jako

prostředek dosahování dohod a smíru

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2017:

Během roku 2017 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 a na straněporadenství
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. využívali klienti vKonzultací s psychology a terapeutem
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 jako prostředku kemediace
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.

Jak se klienti dozvědí o sociální službě:

Doporučení k oslovení Poradenského a mediačního centra získali klienti nejčastěji ze
strany orgánu sociálně – právní ochrany dětí. Klienti oslovovali pracoviště PMC dále na
základě doporučení soudu, jiných nestátních neziskových organizací, lékařů, psychologů,
právníků, škol, policie. Klienti také vyhledali spolupráci s PMC na základě vlastní iniciativy či
zdrojů ve svém okolí.
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Územní dimenze poskytované služby:

Z celkového počtu 356 osob, které v roce 2017 uzavřeli v PMC smlouvu o poskytnutí
sociální služby, uvedlo 272 osob jako bydliště statutární město Ostrava či širší správní obvody.
Nejvíce klientů pobývalo v době poskytování služby v městském obvodě Ostrava – Jih.

Trvale bytem mimo statutární město Ostrava bylo 84 uživatelů služby. Z okresu Frýdek -
Místek bylo klienty PMC 21 osob, 24 klientů mělo trvalý pobyt v okrese Opava, okres Karviná
byl zastoupen 26 klienty, Nový Jičín pak 4 klienty.

UKAZATELE

Počet klientů využívajících v roce 2017 sociální službu

V roce 2017 uzavřelo v PMC smlouvu o poskytnutí sociální služby celkem (z toho356 osob
204 žen, 152 mužů). Dalším 88 osobám byla v roce 2017 poskytována služba dle smlouvy o
poskytnutí sociální služby uzavřené v roce 2016. V roce 2017 byl tedy celkový počet klientů
PMC .444 osob

Dalších oslovilo PMC se zájmem o poskytnutí některé ze47 osob (zájemců o službu)
služeb, která ale nakonec nebyla zahájena (nejčastěji z důvodu nezájmu o mediační proces ze
strany druhého rodiče).

Služba byla přímo poskytována 177 dětem, z využívání sociální služby rodiči dětí však
mohlo profitovat až 356 dětí. Anonymně si přáli využít sociální službu 3 klienti.
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Počty intervencí v kalendářních měsících:

V roce 2017 bylo poskytnuto celkem 4541 intervencí a 2499 kontaktů, tj. v průměru cca 10,2
intervencí na jednoho klienta.

Druhy poskytované činnosti novým klientům:

Z celkového počtu nových klientů v roce 2017 (356 osob) jich celkem 146 využilo mediace
jako prostředku smírného řešení konfliktu v rodině, se zájmem o psychologické poradenství
kontaktovalo PMC celkem 197 klientů. Právního poradenství využilo 64 klientů. Celkem 66
klientů využilo souběžně dvou z nabízených služeb, 3 klienti využili souběžně tří služeb.
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Finanční zajištění služby

Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla v roce 2017 výše 1.796.350 Kč. Druhové
členění nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Služba byla podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Statutárním městem
Ostrava.
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5. Zdravotně-sociální pomoc (sociální služba)

Číslo registrace: 1252071
(registrovaná sociální služba terénní programy)

Registrující orgán: Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy: Po – Pá: 7.30 – 16.00 hodin

Kapacita sociální služby: 3 klienti (okamžitá kapacita)

Územní působnost: území města Ostravy

Zdravotně-sociální pomoc začala být naší organizací poskytována jako zcela nová služba v
květnu 2017. Služba je realizována v rámci projektu Zdravotně-sociální pomoc a další
programy pro rodiny s dětmi v Ostravě (více o projektu viz kap. 11). Jedná se o terénní
sociální službu poskytovanou v přirozeném prostředí klientů, tedy v jejich domácnostech, při
doprovodech do zdravotnických zařízení, na úřady a podobně. Pracovníci se často pohybují
také v prostředí sociálních ubytoven (34 %).

Terénní sociální pracovníci pomáhají lidem zejména při vyhledávání a zajišťování
zdravotní péče u praktických a odborných lékařů a ve zdravotnických zařízeních. Dále při
řešení situací, které souvisí se zdravotním stavem, jako je například komunikace se
zdravotními pojišťovnami, vyřizování invalidních důchodů, zajišťování nároku na dávky pro
osoby se zdravotním postižením a na kompenzační pomůcky. Pracovníci působí i preventivně
formou osvěty v oblasti zdravého životního stylu a minimalizace dopadu rizikového způsobu
života nebo dlouhodobého onemocnění. Služba je poskytována bezplatně a může být
poskytnuta i anonymně.

CÍLOVOU SKUPINOU JSOU:

Služba je nabízena osobám ve věku od 15 do 64 let se ztíženým přístupem ke zdravotním
službám, s nepříznivými životními podmínkami, s nízkou zdravotní gramotností a rizikovým
životním stylem. Klienti žijí na území města Ostravy v sociálně vyloučených lokalitách nebo
jsou ohroženi sociálním vyloučením.

CÍLE:

Hlavním cílem služby je poskytnout podporu lidem se ztíženým přístupem ke zdravotním
službám tak, aby mohli využívat veřejnou zdravotní péči podle jejich potřeb a uplatňovat svá
práva a povinnosti v péči o své zdraví.

Dílčí cíle:
- mapovat potřeby cílové skupiny a vyhledávat osoby, které pomoc potřebují,
- poskytovat informace o dostupných možnostech pomoci, kompetencích jednotlivých

institucí v oblasti zdraví, právech a povinnostech pacientů,
- poskytovat podporu v roli prostředníka mezi zdravotnickým zařízením a pacientem a

pomáhat v dorozumění,
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- pomáhat při vyřizování běžných záležitostí spojených se zdravotním stavem osoby,
jako je zdravotní pojištění, registrace ve zdravotnickém zařízení, zajištění adekvátních
dávek, služeb a jiných výhod,

- motivovat a podporovat rodinné příslušníky ve vzájemné péči o zdraví,
- podporovat změnu životního stylu u osob, které vedou nezdravý způsob života, trpí

závislostí, jsou dlouhodobě nemocní, těhotných žen a rodičů pečujících o děti.
Podporovat prevenci onemocnění, vést nemocné k dodržování léčebného režimu,
poskytovat informace o rizicích spojených se současným způsobem života.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2017:

V roce 2017 byla zahájena činnost naší služby, a to od 1. 5. 2017, kdy získala registraci.
V prvních měsících se pracovníci věnovali převážně nastavování procesů a tvorbě dokumentů
služby, mapovali situaci ve městě. Postupně se navyšoval počet pracovníků až na plánových
3,0 úvazků. V následujících měsících se potom pracovníci věnovali vyhledávání nových
uživatelů a nabízení služby jak v cílových lokalitách, tak prostřednictvím pracovníků dalších
institucí a organizací. Navazovali kontakty se zdravotnickými zařízeními. Postupně se
navyšoval počet uživatelů služby, až se podařilo dosáhnout plánovaného počtu.

Jak se klienti dozvědí o sociální službě:

Ze statistiky vedené službou vyplývá, že v roce 2017 se většina klientů o nabídce dozvěděla
při pracovníky prováděné depistáži (55 klientů), dále pak od pracovníka jiné sociální služby
naší organizace (15 klientů) nebo od pracovníka jiné instituce či organizace (10 klientů).
Deset osob se o nás dozvědělo z doporučení jiného klienta služby.

Územní dimenze poskytované služby:

Nejvíc klientů využívajících službu bylo z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
konkrétně 45. Další významnou lokalitou byla Ostrava-Jih, kde jsme spolupracovali s 24
klienty, a obvod Slezská Ostrava, tedy zejména Kunčice, Kunčičky a Muglinov (12 klientů).
Pracovníci však dojížděli za klienty po celém území Ostravy (Martinov, Mariánské Hory,
Poruba, Vítkovice, Nová Ves). Poskytování služby na tak rozsáhlém území zvyšuje nároky na
náklady služby i na terénní sociální pracovníky, kteří stráví na cestách v MHD mezi klienty a
institucemi významnou část své pracovní doby.
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UKAZATELE

Počet klientů využívajících v roce 2017 sociální službu:

V průběhu května až prosince 2017 byly uzavřeny smlouvy s 90 dospělými osobami.
Jednalo se o 42 jednotlivců a 48 rodin s dětmi. V průběhu roku pak bylo ukončeno celkem 32
smluv, nejčastěji z důvodu naplnění osobního cíle klienta (18), dále vypršením platnosti
smlouvy (6). Na žádost klienta byly ukončeny pouze 2 smlouvy, stejně tak pro porušování
vnitřních pravidel služby (obvykle nedodržování dohodnutých termínů bez omluvy).

Počet přímé práce v kalendářních měsících:

Fakticky začala být služba poskytována klientům až v měsíci červnu 2017. Za období od
června do prosince 2017 pracovníci věnovali přímé práci s klienty 499 hodin. Celkem se
jednalo o 801 poskytnutých intervencí.

Počty intervencí podle typu úkonu:
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Druhy zakázek u klientů:

Klienti nejčastěji formulovali své potřeby v oblasti pomoci při zajištění lékařské péče,
podpory při jednání se zdravotnickými zařízeními a při jednání se zdravotními pojišťovnami,
dále potom při vyřizování finančních nároků vznikajících v souvislosti s jejich zdravotním
stavem.

Zajištění adekvátní lékařské péče se zároveň ukázalo jako nejnáročnější typ úkonu.
Pracovníci naráželi nejen na negativní zkušenosti a předsudky zdravotnického personálu
vůči cílové skupině služby, ale především na nedostatečné kapacity lékařských ambulancí.

Spolupráce s klienty při poskytování sociální služby

Terénní sociální pracovníci se při spolupráci s klienty potýkají s porušováním vnitřních
pravidel služby. Zejména se jedná o opakovanou neomluvenou nepřítomnost na domluvených
doprovodech a společných schůzkách. Tato situace ztěžuje i budoucí komunikaci s
poskytovateli zdravotní péče jak klientům samotným, tak pracovníkům, kteří se pokouší
zajistit zdravotní služby dalším osobám.

Finanční zajištění služby

Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla výše 933.710 Kč. Druhové čerpání
nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Služba byla podpořena Evropskou unií - Evropským sociálním fondem, Operačním
programem Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
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6. 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

Územní působnost: Moravskoslezský a Olomoucký kraj
(především Jesenicko)

Posláním naší organizace v oblasti náhradní rodinné péče je prostřednictvím cíleně
zaměřených služeb a aktivit podporovat pěstouny zejména ve vytváření bezpečného
prostředí pro harmonický, bezpečný a zdravý vývoj dítěte svěřeného do pěstounské péče z
důvodu nemožnosti vyrůstat ve vlastní rodině.

Služby jsou pěstounům poskytovány zdarma na základě uzavřené Dohody o výkonu
pěstounské péče. Naším cílem je doprovázet pěstounské rodiny v obvyklých, nesnadných a
krizových situacích. Napomáhat jim v období přijetí dítěte do náhradní rodiny, podílet se na
všestranném rozvoji dítěte a zvyšovat odbornost náhradních rodičů v oblasti péče a výchovy o
dítě.

CÍLOVOU SKUPINOU JSOU:

- děti svěřené do náhradní rodiny,
- osoby, jež mají s organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, konkrétně

pečující osoby a osoby v evidenci, tj. pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou
dobu,

- blízké osoby pěstounů,
- rodina dítěte a blízké osoby svěřených dětí,
- zájemci o náhradní rodinnou péči.

Služby pro náhradní rodiny opíráme o tři základní pilíře:

ATTACHMENT neboli citová vazba je nezbytnou součásti každého dítěte, protože dítě
potřebuje mít někoho blízkého, důvěřovat mu, milovat a být milováno.
SDÍLENÍ náhradních rodičů 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.

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI PŘI UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE:

Základem naší práce je individuální plán ochrany dítěte (dále jen IPOD), ze kterého
vycházíme a společně s náhradními rodiči hledáme, jak potřeby dítěte nejlépe naplnit.
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Přičemž hlavní prioritou je NEJLEPŠÍ ZÁJEM DÍTĚTE.
Doprovázení pěstounských rodin formou konzultací, poradenství a pravidelné reflexe patří

mezi nejvýznamnější činnost této práce. K rodinám je přistupováno individuálně s respektem
jejich odlišností a potřeb. V rodinách je doprovázení aktivním prvkem, kdy pracovníci za
nepostradatelné ve svém úsilí pokládají empatii, odbornost a otevřenost. Při doprovázení
aktivně poskytují pěstounům prostor pro sdílení týkající se péče o děti, pro jejich rozvoj,
celkové zlepšování podmínek pro zdravý rozvoj dětí a práci s jejich identitou.

PRŮBĚH PROVÁZENÍ NÁHRADNÍCH RODIN V ROCE 2017:

V průběhu roku 2017 se celkový počet rodin, které s námi měli uzavřenou dohodu,
průběžně měnil (např. zletilostí dětí či uzavřením nových dohod).

Klíčoví sociální pracovníci v rámci Dohody o výkonu PP rodinám poskytli 250 konzultací. V
průměru jsme poskytli 9 – 11 konzultací na rodinu/rok. Samozřejmě je pěstounů, kteří
potřebovali poradenství, mnohem více. Mezi jednu z nejvíce využívaných služeb patří
zprostředkování odborné psychologické pomoci těm pěstounům, kteří si o ni sami řeknou,
případně je jim doporučena. Využití tohoto typu odborné konzultace s externím terapeutem,
dětským psychologem, pozvolně narůstá, což vnímáme jako velice pozitivní.
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Nedílnou součástí doprovázení je poskytnutí pomoci při zajištění celodenní péče o svěřené
děti (respitní péče) v rozsahu minimálně 14 dní. Tato možnost je pravidelně pěstounům
nabízena za účelem umožnit jim odpočinek a zároveň nabídnout dětem smysluplné trávení
volného času. Přispíváme dětem nejčastěji na letní tábory, několikadenní školní výlety či
soustředění. Pěstounům také finančně pomáháme se zajištěním osobní péče o svěřené děti,
např. při vyřizování nezbytných záležitostí či v případě nemoci.

V rámci pomoci při kontaktu s biologickou rodinou nabízíme plánování kontaktu,
doprovod, konzultace předem i k průběžnému vyhodnocování, spolupráci s pracovníky
OSPOD, přípravu dětí na kontakt s biologickou rodinou, využití externího psychologa. V
nabídce máme při kontaktech také samotnou asistenci sociálního klíčového pracovníka. Vždy
vycházíme z individuálních potřeb a možnosti rodiny a dítěte.

V tomto roce se pěstouni vzdělávali v rámci 14 vzdělávacích akcí pořádaných naší
organizací. Velký úspěch a zájem jsme zaznamenali u dvoudenního vzdělávacího pobytu v
Ramzové, který byl zároveň naší první zkušeností víkendového pobytu realizovaného na
přání pěstounů. Pro děti byl zajištěn bohatý animační program s individuálním přístupem k
potřebám každého dítěte. Vzhledem k pozitivním ohlasům jak ze strany pěstounů, tak dětí
plánujeme další akce podobného typu i do budoucna. Jako významné u tohoto pobytu
vnímáme rovněž prohlubování vztahů klíčových sociálních pracovníků s dětmi a rodinami.
Vzdělávací kluby pro pěstouny se snažíme uspořádat s vhodnými tématy dle skladby
účastníků a z hlediska jejich podobných životních zkušeností či problematiky, kterou aktuálně
pěstouni řeší v rámci výkonu PP.

Dále jsme zorganizovali program pro děti s názvem Horolezecká stěna v tělocvičně v
Javorníku, kde probíhaly soutěže v lezení na horolezecké stěně a ve vybíjené a štafetách. Tak
jako každý rok nemohlo i v tomto roce chybět vánoční setkání a společné tvoření s dětmi a
pěstouny.

V roce 2017 jsme průběžně komunikovali s pracovníky OSPOD, přičemž s pracovníky
OSPOD Jeseník a OSPOD Frýdek - Místek proběhla evaluační jednání ke spolupráci s cílem
zhodnotit a zlepšit kvalitu dosavadních služeb i vzájemnou koordinaci. Jedním z opatření bylo
například zavedení společných setkávání za účelem sestavení individuálního plánování
ochrany dítěte.

Finanční zajištění služby

Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla výše 1.902.739,24 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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7. 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

Projekt Podpora rodin v agendě SPOD je zaměřen na rodiny s dětmi, které jsou v evidenci
orgánů SPOD 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. Je vhodný tam, kde je z počátku spíše nižší motivace ke spolupráci nebo je
řešení opakovaně hledáno v pro klienty méně náročných, ale neefektivních strategiích.

OBSAH PROJEKTU PODPORA RODIN V AGENDĚ SPOD (POR)

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 poradenstvím 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.

Spolupráce s rodinami v rámci projektu

V roce 2017 využilo aktivity projektu 18 rodin s bydlištěm na území města Ostravy a širšího
správního obvodu. S 5 rodinami probíhala ve sledovaném roce spolupráce již déle než 2 roky,
u 13 rodin byla spolupráce zahájena v roce 2017. Se 4 rodinami došlo v tomto roce k ukončení
spolupráce (3 případy spolupráce byly ukončeny z důvodu naplnění cíle spolupráce a 1 rodina
z důvodu porušování uzavřeného trojstranného kontraktu).

U všech rodin zapojených do projektu byl zprostředkovatelem OSPOD. V roce 2017,
podobně jako v letech předchozích, nebyl u žádné z rodin využit institut uložení odborné
poradenské pomoci podle zákona o SPOD.
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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
nejvíce zastoupeny v městských obvodech Ostrava - Jih (7 rodin), Moravská Ostrava a Přívoz
(6 rodin). Dále se jednalo o rodiny s bydlištěm na území Slezské Ostravy (2 rodiny), Poruby (1
rodina), Vítkovic (1 rodina) a širšího správního obvodu - Klimkovic (1 rodina).

Témata spolupráce s rodinami v rámci projektu:

Hlavními tématy spolupráce v rodinách byla podpora rodičů při jejich rodičovských
kompetencích a úpravě poměrů tak, aby byli rodiče schopni zajistit péči o dítě, jednalo se
například o podporu rodičů při převzetí dítěte z ústavní výchovy, podporu sourozeneckých
vztahů, zajištění lékařské péče dětem, hledání vhodného bydlení, zlepšení rodinných vztahů,
mírnění napětí v rodině, zlepšení výchovného působení rodičů, zlepšení finanční situace
rodin s dětmi.

Počty intervencí v kalendářních měsících:

Pro naplnění stanovených cílů rodin bylo realizováno 695 intervencí a 413 kontaktů.
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Finanční zajištění projektu

Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla výše 444.931 Kč. Druhové čerpání
nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslezským krajem
a Statutárním městem Ostrava.
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8. 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 je poskytnutí podpory při problematických kontaktech rodičů s dětmi,
a to formou asistencí u kontaktů, vč. přípravy na ně. Asistence u předávání dětí od jednoho
rodiče k druhému je brána jako monitorovací část komplexní práce s rodinou, která je součástí
aktivity rodičů s dětmi s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci prostřednictvím
psychologického poradenství či rodinné (párové, individuální) terapie, příp. mediace
Záměrem je snaha nepodporovat rodiče v konfliktu, což vychází z poznatků odborníků
pracujících s rodinami.

OBSAH PROJEKTU ASISTOVANÉ KONTAKTY RODIČŮ S DĚTMI (ASIKON)

Cílem projektu je podpora při problematických kontaktech rodičů s dětmi, a to formou
asistencí u předávání dětí a formou asistovaných styků, včetně přípravy na ně. Aktivita
zahrnuje komplexní práci s rodinou čerpající asistence, tj. pomoc sociálního pracovníka nejen
při samotném kontaktu či předávání, ale také pomoc psychologickou a terapeutickou, jejíž
rozsah a intenzita je vždy nastavena dle potřeb konkrétní rodiny. Účelem je podpora
harmonické komunikace rodičů mezi sebou a rodičů s dítětem tak, aby společně trávený čas
nebyl pro dítě zátěžový a traumatizující. Cílovými skupinami projektu jsou rodiny s dětmi,
resp. rodiče s dětmi (příp. jiné osoby v rodině). Přínos vnímáme v posílení zdravé komunikace
mezi rozcházejícími se či rozvádějícími rodiči, a tím i ozdravení funkčnosti celých jejich rodin.
Zájem dítěte je „postaven“ na první místo, děti dostanou možnost vyrůstat ve zdravě fungující
rodině, resp. v rodině se zdravými komunikačními vzorci

Spolupráce s rodinami v rámci projektu

V roce 2017 se do projektu zapojilo celkem 13 rodin, které byly vytipovány ze strany
spolupracujících orgánů sociálně-právní ochrany dětí nebo doporučeny soudem, případně
nabídku vyhledaly samy. Délka a intenzita spolupráce pracovníků s rodinami se odvíjela od
náročnosti každého případu: v některých případech se asistovalo pouze krátkodobě, jindy
probíhala spolupráce intenzivně prakticky v průběhu celého roku. Ve dvou kauzách šlo o
asistované předávání dětí, v jednom případě o asistované telefonické hovory mezi rodičem a
dítětem do zahraničí, v 10-ti případech pracovníci asistovali celým kontaktům rodičů s dětmi
s frekvencí 2-4x za měsíc vždy v rozsahu cca 2-4 hodin. Další práce s rodinami zahrnovala
rovněž individuální úvodní i průběžnou práci asistentů s každým dítětem i s každým z rodičů
zvlášť (informativní schůzky - uzavření dohody, seznámení s pravidly kontaktu, hodnotící
setkání atp.). Práci doplňovala psychologická a terapeutická pomoc; intenzivní bylo navázání
na mediace poskytované klientům v rámci Poradenského a mediačního centra.
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Finanční zajištění projektu

Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla výše 177.696 Kč. Druhové čerpání
nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava.

V řadě případů došlo během spolupráce k pozitivnímu posunu ve vztahu rodič - dítě, v
komunikaci rodičů, a to ať už při samotném kontaktu, či mimo něj. Za úspěch považujeme
rovněž práci s rodinou, kdy úvodní setkání s asistentem pomohla natolik, že se rodina ani
nestala klientem v projektu, ale začala fungovat samostatně, tj. rodiče si dokázali začít
předávat děti sami, bez nutnosti přítomnosti třetí osoby.

Pomoc prostřednictvím této aktivity vítají rovněž samotní sociální pracovníci OSPOD,
spolupracující soudci Okresního soudu v Ostravě i samotní klienti.
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9. SPOLEČNÝ START

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 5. 2017

Donátor: Nadace ČEZ

Projekt Společný start se snažil podpořit úroveň vzdělávání dětí ze znevýhodněných rodin
s nízkým sociálním statusem. Cílem projektu bylo 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. Schéma a tematizace doučování bylo přizpůsobeno podle individuálních potřeb
dětí a možností rodiny.

Projektu se účastnilo celkem 13 dětí z 8 rodin. Vzdělávání bylo zaměřené na 4 předškolní
děti a 9 dětí navštěvujících první třídu (z těchto dětí 2 děti první třídu opakovaly).

Projekt proběhl na dvou úrovních:

1) Doučování dětí v rodinách
Rodiny, ve kterých doučování probíhalo, lze dále rozdělit do skupin, podle čehož se také

lišila metodika práce.
a) Rodiny, kde největší bariérou byla nemožnost vytvořit vhodné, klidné prostředí pro

doučování (mnohočetné rodiny, nevhodné bytové podmínky). V rodinách, kde nebyl
vytvořen žádný návyk pro domácí přípravu do školy, jsme usilovali o to, aby se rodiče
spolupodíleli na vytváření prostředí, které by doučování umožnilo. Usilovali jsme o co
největší zapojení rodičů do procesu vzdělávání. Doučování se zaměřovalo formou
didaktických her na obecný rozvoj kompetencí, které by děti ve škole měli zvládnout –
rozvoj slovní zásoby, výslovnost, čtení s porozuměním textu, počítání, logické myšlení,
psaní).

b) Rodiny, kde už určitý domácí systém pro učení vytvořen byl (děti byly aspoň částečně
zvyklé se do školy připravovat doma). Tady se doučování zaměřilo již přímo na konkrétní
činnosti, se kterými mělo dítě problém.
Děti zapojené do projektu se staly velmi motivované k učení, pokud se u nich během
doučování dostavil pocit úspěchu, že něco zvládli, něco pochopili a umí to, a pokud jim byl
k tomu vytvořen adekvátní prostor. Procesem učení a zážitkem úspěchu se u dětí zvýšila
motivace ke školní přípravě a vzdělávání nejen u dětí, ale také u rodičů.

2) Zajištění školních balíčků pro děti nastupující do první třídy
Dětem zapojeným do projektu Společný start, u nichž probíhalo doučování, nebo v

rodinách,, kde pracují dlouhodobě sociální asistenti, byly zakoupeny školní balíčky do 1. třídy.
Toto opatření umožnilo obzvláště dětem z vícečetných rodin částečně vyrovnat sociální
hendikep na začátku školního roku. Pro školní rok 2017/2018 bylo pořízeno celkem 20
školních balíčků, které obsahovaly penál se základním vybavením, výtvarné potřeby a další
pomůcky pro 1. třídu.



Finanční zajištění projektu

Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla výše 41.803 Kč. Druhové čerpání
nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Projekt byl podpořen z nadačního příspěvku Nadace ČEZ.
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10. SPOLEČNĚ V AGENDĚ OCHRANY PRÁV DĚTÍ

Doba realizace projektu: 1. 3. 2O17 – 31. 5. 2018

Podpořeno: Operačním programem Zaměstnanost,
prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003873

Účelem projektu je nastavení mezioborové spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a
rodiny v Ostravě, která je zaměřena na spolupůsobnost a návaznost jednotlivých agend.
Rámec spolupráce je postaven na společně vyjednaných východiscích a principech, proto jsou
součástí setkání zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní
problematice, zejm. pracovníci orgánu SPOD, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb,
služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Navíc jsou v
rámci projektu adaptovány a implementovány nové metody, které cíleně reagují na
specifickou oblast – rozpad rodičovského vztahu a jeho vliv na dítě, kterou SSA společně s
ostravskými orgány SPOD vnímá jako dosud nepropracovanou.

Projekt se snaží navést jejich účastníky k jednotnějšímu pojetí východisek pro práci s
rodinou mezi spolupracujícími subjekty v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny. K naplňování
tohoto cíle dochází zejména prostřednictvím facilitovaných a tematických workshopů pro
sociální pracovníky v oblastech: Pojetí „ohroženého dítěte“, nejlepšího zájmu dítěte, dopady
do praxe a role aktérů v jejich ochraně; Práva a povinnosti rodičů a role aktérů v jejich
naplňování; Pomoc a kontrola a jejich naplňování v ochraně dětí.

Vytvořením platformy pro vyjednávání společných postupů, společné učení, sdílení a
výměnu informací podpořit cíl, inovovat pracovní postupy Sdružení sociálních asistentů
(příp. jiných poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny s dětmi) a orgánů SPOD ve městě
Ostrava a rozšířit je o prvky multioborové spolupráce s využitím osvědčených zahraničních
praxí (zejména zavedení prvků programu FIT – Families In Transition a Cochemského
modelu), metodicky ukotvit tyto postupy a rámce pro spolupráci. Vyjednané pracovní
postupy budou zaznamenány v metodických dokumentech a revizích dotčených
organizačních předpisů a standardů kvality SPOD.



Finanční zajištění projektu

Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla výše 547.585 Kč. Druhové čerpání
nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Projekt byl podpořen Evropskou unií - Evropským sociálním fondem, Operačním
programem Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
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11. ZDRAVOTNĚ–SOCIÁLNÍ POMOC A DALŠÍ PROGRAMY
PRO DORIDNY S DĚTMI V OSTRAVĚ

Doba realizace projektu: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Podpořeno: Operačním programem Zaměstnanost,
prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003891

Projekt se zaměřuje na více problémů identifikovaných na území města Ostravy zejména v
rámci zpracovaného Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava 2015 – 2018, ale
také vlastní činností SSA, resp. pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách.

Hlavním cílem projektu je zlepšení zdravotní gramotnosti a podmínek pro péči o zdraví
obyvatel sociálně vyloučených lokalit na území města Ostravy prostřednictvím nové sociální
služby "zdravotně-sociální pomoci", reagující na zdravotně-sociální rizika a podmínky
vyloučených lokalit. Od května 2017 byla tedy otevřena nová sociální služba terénní
programy. Tato bude do dubna 2020 realizována v pilotním provozu pro 330 osob ze sociálně
vyloučených lokalit, zejména zvyšováním informovanosti a asistencí při aktivnějším přístupu
k vlastnímu zdraví, včetně podpory ve vztahu k relevantním institucím. (Bližší informace viz
výše v kapitole 5.)

Doplňkové jsou v projektu aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí, zejm.
kompetencí k pozitivnímu rodičovství, a edukační a motivační aktivity zaměřené na mladé
dospělé opouštějící zařízení ústavní výchovy a náhradní rodinné péče. Do konce realizace
projektu budou vytvořeny i pilotovány strukturované programy rozvoje rodičovských
kompetencí, které s využitím aktivního učení a skupinové dynamiky podpoří min. 50
dospělých osob. Zároveň byl realizován edukační a motivační program zaměřený na
zvyšování "životní gramotnosti", který min. 40 mladým dospělým umožní zvýšit kompetence
potřebné pro každodenní samostatný život ve společnost.
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Finanční zajištění projektu

Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla výše 143.995 Kč. Druhové čerpání
nákladů zobrazuje níže uvedená tabulka.

Projekt byl podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem, Operačním
programem Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.



12. FINANČNÍ ZPRÁVA 2017
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Poděkování patří všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům, kteří
Sdruženísociálních asistentů, z. s. věnovali v roce 2017 svou energii, znalosti a empatii ke
klientům.



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A DONÁTORŮM

Dita Tenglerová
dana@socialniasistence.cz

tel.: 739 341 315 - Sdružení sociálních asistentů

26.6.2018 v Ostravě

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost


