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S DRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ

Sdružení sociálních asistentů poskytuje od r. 2003 v souladu se stanovami pomoc,
podporu a provázení znevýhodněným rodinám s dětmi a usiluje o zlepšení jejich postavení ve
společnosti. Dále realizuje doplňkové aktivity, které mají zlepšit situaci cílové skupiny ve městě
Ostrava a širším správním obvodě (skupinové výchovně-preventivní aktivity pro děti, charitní
šatník, zápůjčka vzdělávacích pomůcek a další).
Činnosti směřující k zachování integrity rodiny bývají nazývány jako sanace, občanské
sdružení však toto označení v kontextu sociální služby nepoužívá, souvislost s vyléčením či
nápravou nepovažuje za výstižnou. V rámci poskytování služby je upřednostňován termín
sociální asistence, kterým se rozumí terénní – návštěvní služba v rodinách s dětmi, založená na
pozvání pracovníka do rodiny, tedy na dobrovolnosti, spolupráci s charakterem doprovázení –
odvozeno od pojmu asistence (účast, podpora, přispění). Sdružení realizuje jak aktivity založené
na společné dohodě a spolupráci s dobrovolnými klienty (sociální služba), tak spolupráci v rámci
trojstranného kontraktu s klientem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí, která je vyvedena
mimo rámec sociální služby.

POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Sdružení sociálních asistentů poskytuje služby znevýhodněným rodinám s dítětem či s
dětmi v nepříznivých, případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto
podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s klienty služby
usiluje o zachování společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách
funkční rodiny.

ČINNOSTI v roce 2013:
1. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi (sociální služba)
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 spolupracuje s rodinou 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.
2. Podpora rodin v agendě SPOD (sociálně-právní ochrana dětí)
Záměrem projektu je napomoci rodinám s dětmi ohroženými 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. Projekt napomáhá zlepšování vztahů mezi místními orgány
sociálně-právní ochrany dětí, školou a rodinou a při vytvoření bezpečných sociálních vazeb mezi
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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 individuální zakázky rodin, ale je nabízen výhradně klientům OSPOD jako
ucelený program ochrany dětí.
3. Vzdělávání
Sdružení sociálních asistentů je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV (2010/0993-I).
4. Projekt Pojďte do školky
Víceletý partnerský projekt s realizátorem Člověk v tísni, o.p.s. usiluje o změnu stávající praxe ve
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a to zejména těch, jejichž speciální
vzdělávací potřeby jsou dány sociálním znevýhodněním.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa sdružení:

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

IČ:

26642638

bankovní spojení:

250874122/0300

Kontakty na internetu:

socialni.asistence@centrum.cz
www.socialniasistence.cz
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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
So – Ne: /

Kapacita sociální služby:

35 rodin

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.
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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, asistenční
služby, posilování vnitřních i vnějších zdrojů, poradenství a pomoc při prosazování práv a
zájmů,



pomoc při řešení konkrétních problémů formulovaných v plánu spolupráce (např.
zlepšení prospěchu a chování dětí, zprostředkování komunikace mezi rodinou a
institucemi apod.)



předcházení situacím, vedoucím k umístění dětí mimo rodinu,



prevence rizikového chování dětí nebo jeho opakování.

Služba je klientům poskytována bezplatně.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2013:
V roce 2013 byla sociální služba financována ze dvou zdrojů: dotace na poskytování sociálních
služeb ze státního rozpočtu (MPSV, žádost: 908 tis.) ve výši 771 tis., dotace Statutárního města
Ostravy (žádost 270 tis.) ve výši 250 tis. Kč.
V kalendářním roce využilo sociální službu celkem 27 rodin, z toho 13 čerpalo službu celoročně.
Ve 4 případech šlo o rodiny pěstounské. Sociální službu přijalo celkem 44 dětí od 1 do 18 let,
průměrný věk 10 let, medián věková skupina 7 - 11 let. Jednalo se o 17 dívek a 27 chlapců.
Průměrný věk celkem 29 rodičů (osob odpovědných za výchovu dítěte), kteří službu využívali, byl
38 let, medián věková skupina 20 – 29 let, nejstarší pečující osoba byla ve věku 69 let. Celkem
využilo sociální službu 73 osob.
Věková struktura klientů v kategoriích:
RODIČE:
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Ve dvou případech byla sociální služba poskytována pouze rodiči, z toho v jenom případě šlo o
těhotnou ženu, ve druhém o matku, usilující o návrat dětí do společné domácnosti z péče
v instituci.
Územní dimenze poskytované služby
Služba je poskytována rodinám s dětmi s bydlištěm/pobytem na území města Ostravy a širšího
správního obvodu, v r. 2013 byly klientské rodiny z městských částí:

Nejvíce rodin pobývalo v době poskytování sociální služby v Hrabové, v Michálkovicích a
v obvodu Ostrava – Jih. Pouze
2 rodiny měly trvalý pobyt
v širším správním obvodě,
což je nejméně v historii
sociální služby.
Některé rodiny v průběhu
poskytování služby místo
pobytu měnily a následující
přehled uvádí bydliště podle
uzavřených smluv.
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UKAZATELE
V roce 2012 bylo poskytnuto celkem 2009 intervencí. Maximální počet intervencí, který byl
poskytnut jedné rodině činil 287. Průměrný počet intervencí na jednu rodinu byl cca 75.
K poklesu počtu intervencí dochází pravidelně v prázdninových měsících a v prosinci.

Počty intervencí podle typu úkonu:
Nejčastěji bylo pro dosahování cílů
využíváno výchovných, vzdělávacích a
aktivizačních činností s dětmi i dospělými
(1.502 intervencí), s největším poklesem
v období školních prázdnin, na druhém
místě se jednalo o pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (262 intervencí), a
dále zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (117 intervencí)
a stejnou měrou sociálně terapeutické
činnosti (128 intervencí), které organizace
spojuje s vnitřní změnou, tj. chápe je spíše
jako rozvoj osobnosti.
Z hlediska řešených témat (předmětu spolupráce) se 26 týkalo rozvoje dovedností dětí a
kompenzace nedostatku podnětů, v 5 případech šlo o řešení bytové situace, ve 4 byla zakázkou
podpora rozvoje rodičovských kompetencí, ve 2 řešení dluhové situace (přestože určitou mírou
zadlužení byla zasažena větší část klientských rodin), a dále jednotlivě pomoc při návratu dětí do
rodiny, pomoc při orientaci na trhu práce a při hledání zaměstnání a další (jedna rodina má
obvykle více zakázek).
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V 81% byla sociální služba poskytována v součinnosti s orgány sociálně-právní ochrany dětí,
nejčastěji se jednalo o spolupráci se Statutárním městem Ostrava (zprostředkovatel 26% rodin),
s OSPOD Hrabová a Michálkovice.
Výkonové ukazatele
V roce 2013 bylo pracovníky projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi
uskutečněno a podloženo v záznamech 2 009 intervencí. S ohledem na celkové náklady pro
zajištění poskytování sociální služby lze orientačně náklady na 1 intervenci v rodině klientů
vyjádřit v hodnotě 464,- Kč. Náklady na zajištění intervence v roce 2011 byly 529,- Kč. Jedná se o
průměrné náklady zahrnující veškeré výdaje včetně cestovného, vzdělávání pracovníků, provoz
kanceláře, mzdy vedení atd. Průměrné náklady na zajištění 1 rodiny v r. 2013 činily 34 418,Kč/rok, přičemž průměrné náklady z veřejného rozpočtu na jedno dítě v ústavní péči jsou podle
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 39 352,- Kč/měsíc.
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 smí provádět pouze pracovník v přímém kontaktu s
klientem/zájemcem, s pracovníkem jiné instituce či jinou osobou, např. kontakt s úřady, školou apod. a to formou
osobní, 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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Naplňování poslání:
S ohledem na hlavní záměr projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi
je naplňování cíle „dosáhnout podmínek, za kterých děti setrvají v péči svých rodičů (případně
jiných blízkých osob, pěstounů, poručníků)“ splněno převážně: z 27 rodin, které v r. 2013 služby
využily, byly do péče jiných osob a institucí umístěny děti ze 2 rodin, z toho 1 klientka (rodina)
již byla rozdělena před vstupem do služby a jejím cílem bylo vytvořit podmínky, aby je získala
zpět do péče. K tomu v průběhu roku nedošlo, ale stanovených podmínek (klientka bydlí a
pracuje) bylo dosaženo. V průběhu spolupráce v r. 2013 byly tedy mimo rodinu umístěny děti v
jednom případě.
Problémy ve spolupráci při poskytování sociální služby
Nejčastějším problémem ve spolupráci s klienty byl přístup k závazkům s poskytovatelem,
zejména dodržování vnitřních pravidel. Téměř výhradně se jednalo o opakovanou nepřítomnost
klientů v domácnosti či na smluveném místě v daném termínu. Celkem se toto porušení pravidel
vyskytlo 23 x. Ve čtyřech případech došlo k ukončení spolupráce ještě před rozpracováním
zakázky, vydávat však tuto skutečnost jednoznačně za problematickou není na místě, klient může
až v průběhu spolupráce zjistit, že služba není tím, co potřebuje, nebo pro něj cíle služby
přestanou být atraktivní.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Druh nákladu

Celkové náklady na projekt

Celkové náklady služby

929 300

Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady

26 763
121 237
781 300

%
2,9
13
84,1

Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
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3 PODPORA RODIN V AGENDĚ SPOD 3V1
(sociálně-právní ochrana dětí)
Číslo jednací:

Pověřující správní orgán:

MSK 40257/2007
(pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí)
Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy: Po – Pá: 8.00 – 18.00 hodin podle dohody s klienty

OBSAH PROJEKTU PODPORA RODIN V AGENDĚ SPOD – 3V1
Ve vyjednáváních o spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí se stále opakují závěry, že
zákonné limity a filosofie sociálních služeb se často nepotkávají s potřebou OSPOD mít pro
ochranu nezletilých dětí partnera, pro něhož nejsou směrodatné pouze individuální cíle klientů,
často rodičů, vyjednané v mezích poslání služby, a který by byl schopen pracovat i s méně
motivovanými klienty. Z toho důvodu byl v letech 2011 a 2012 pilotně ověřován projekt, který je
nabízen jako program ochrany dítěte, nikoli služba rodičům a dětem, a zahrnuje OSPOD do
formulace cílů, resp. celého kontraktu (3v1).
Vazba projektu na sociální službu:
1. Odlišnosti projektu ve vztahu k sociální službě
- projekt se primárně zaměřuje na ochranu práv dítěte a schopnosti rodičů tato práva zabezpečit
zejména v situacích, kdy definice problému (ohrožení dítěte) přichází zvenčí, obvykle od orgánu
SPOD. Jeho aktivity naplňují činnosti osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
zejm. § 11 odst. 1 písm. a) pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a § 11 odst. 1 písm. b) poskytování nebo zprostředkování rodičům
poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů),
- projekt obsahuje cíle formulované klientem i OSPOD a akceptované všemi účastníky,
- součástí aktivit projektu je vysvětlování, přesvědčování, posuzování situace rodiny, podíl na
hodnocení úrovně péče o dítě pro potřeby SPOD,
- podmínkou vstupu do projektu je informovaný písemný souhlas klientů se vzájemnou
operativní komunikací pracovníků (klient je vždy o předávání údajů informován a může souhlas
kdykoli odvolat) a jejich součinností; v rámci sociální služby lze bez souhlasu klientů poskytnout
informace OSPOD pouze na vyžádání, nebo při plnění povinností podle zákona o SPOD a dalších
předpisů. Udělení souhlasu ve službách je volitelné a bez dopadu na průběh poskytování služby.
2. Návaznosti k sociální službě
- přechod z projektu do služby může mít své opodstatnění buď následně, dojde-li při realizaci
projektu ke zvnitřnění cílů spolupráce, či k naplnění cílů, které k rodině přicházejí zvenčí, nebo
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sociální služba projektu předchází a cíle, přání sledovaná uživateli nevedou k odstranění či
zmírnění ohrožení dítěte a rodina souhlasí s přechodem k uzavření trojstranného kontraktu.
Realizace projektu umožní při práci s rodinami otevřeným, nemanipulujícím způsobem rozlišit
"zadavatele", vyhnout se "pseudodobrovolným" klientům služeb pod tlakem OSPOD, pomoci
rodinám sledovat cíle vedoucí k ochraně jejich dětí přesto, že situaci vnímají jinak, poskytnout
jim k tomu podporu. Orientuje se primárně na odstranění či zmírnění ohrožení dítěte/rodiny.
Zásah do postavení dítěte/pečovatelů zůstává pouze v kompetenci OSPOD a není součástí aktivit
projektu.
Spolupráce se všemi klienty (rodinami) v projektu byla zprostředkována příslušným OSPOD a
součinnost s jeho sociálními pracovníky trvala po celou dobu zařazení do projektu. Většině rodin
byla poskytována pomoc celoročně od ledna do prosince. 5 rodin má uzavřen trojstranný
kontrakt (klient x OSPOD x Podpora rodin v agendě SPOD). V 1 rodině se jedná o dohodu o
zajištění asistovaného styku, tj. prakticky práce se 2 rodinami, ve 2 rodinách probíhaly vstupní
vyjednávání o trojstranném kontraktu a neodkladné intervence v horizontu 1 měsíce. Jednání se
2 rodinami byla ukončena neuzavřením kontraktu. Intervence byly poskytovány na rozsáhlém
území města Ostravy a širšího správního obvodu v domácnostech vzdálených od sebe až 30 km a
na institucích, přičemž jednu rodinu navštěvovala sociální pracovnice 1-3x týdně na dobu od 0,5
do 3,5 hodiny. Kontakt s OSPOD za každou rodinu se konal několikrát měsíčně. U žádné z rodin
nedošlo v r. 2013 k jednostrannému vypovězení kontraktu některou smluvní stranou.
Hlavní oblasti spolupráce
Sociální pracovnice projektu spolupracovala s klienty zejména v oblasti rozvoje rodičovských
dovedností, podpory při poruchách chování dětí, zlepšení podmínek domácnosti (bydlení, dluhy)
v zájmu dítěte, zvýšení samostatnosti, zmírnění napětí v rodině, zajištění bezpečných podmínek
pro setrvání dítěte v rodině, podpoře pozitivních vazeb mezi rodiči a dětmi. Cíle byly formulovány
s převahou návrhů na straně OSPOD, akceptovány rodinami. V roce 2013 u žádné z rodin nebyl
využit institut uložení odborné poradenské pomoci podle zákona o SPOD. Nejúspěšněji
dosahovaly rodiny cílů zaměřených na zlepšení podmínek v domácnosti, nejobtížněji dosahovaly
řešení v partnerských konfliktech a u výchovných problémů starších dětí. Vztahové a výchovné
intervence mají spíše krátkodobý účinek. Ve dvou rodinách bylo využíváno krizové intervence v
tel. i přímém kontaktu (v oblasti péče o dítě s psychiatrickou Dg., a raného rodičovství matky
závislé na návykových látkách).
Spolupráce s OSPOD byla konstruktivní a partnerská oproti předchozímu roku ve 100% případů, u
trojstranných kontraktů byl osobní kontakt s pracovnicí OSPOD minimálně jednou měsíčně a
společné schůzky pracovnice projektu, OSPOD a klienta třikrát ročně.
Jako určitá komplikace se jeví závislost v dosahování indikátorů na aktivitě (zprostředkování
kontaktu) OSPOD - využívání trojstranných kontraktů pro ně představuje jistou časovou zátěž v
situaci, kdy se vyrovnávají s novými nároky. Dále se jako obtížné ukazuje personální zabezpečení
asistovaných kontaktů rodiče s dítětem, po kterých je ve města Ostrava velká poptávka, ale
zajištění odborných pracovníků, kteří by byli k dispozici na práci převážně v pátky – neděle je
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dlouhodobě málo úspěšné. Jako faktor snižující kapacitu se projevily dojezdové vzdálenosti
přesahující i 32 km mezi jednotlivými rodinami.
Územní dimenze:
Místo bydliště klientů s uzavřeným trojstranným kontraktem (příp. dohodou o asistovaném
styku) v Ostravě:

Jeden rodič má bydliště ve městě Havířov.
Zvyšování informovanosti o projektu
23. 11. 2013 se při příležitosti 10. výročí Sdružení sociálních asistentů uskutečnil Den otevřených
dveří, který byl určen zejména pro pracovníky orgánů SPOD. Navštívilo jej celkem 10 sociálních
pracovnic OSPOD, zejm. z ÚMOb Ostrava – Jih a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Dále byla distribuována sada informačních letáků na všechny orgány SPOD města Ostravy.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
Druh nákladu

Celkové náklady na projekt

Celkové náklady

357 977

%

12 098
73 375
272 504

3,5
20,5
76

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady

Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava a Ministerstvem práce a sociálních věcí, dotační
program Rodina a ochrana práv dětí.
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4. POJĎTE DO ŠKOLKY
Projekt je 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. Období realizace je od 1. 7. 2013 do 31. 5. 2015.

Projekt se zaměřuje na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti
předškolního věku, které zpravidla nenavštěvují běžné MŠ a při vstupu na základní školu čelí
řadě obtíží. Projekt usiluje o systematizaci včasné péče v oblasti vzdělávání u dětí, které
vzdělávacím systémem často propadávají. Pedagogům mateřských škol a prvního stupně
základních škol, pracovníkům NNO, místní samosprávy a dalším relevantním aktérům nabízí
vzdělávací kurzy, díky kterým získají informace a dovednosti v nových metodách práce se
znevýhodněnými dětmi a hlubší porozumění tématu. Jako partner za moravskoslezský kraj se
Sdružení sociálních asistentů podílí na realizaci tří klíčových aktivit.
1. Klíčová aktivita vzdělávání:
Vzdělávání je určeno pro pracovníky mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden,
úředníky samospráv a pracovníky relevantních NNO. Systém složený z 1 semináře, 5 kurzů, 1
blended-learningového kurzu a ze 2 ověřených zahraničních metodik je realizován ve 13 krajích
týmem Člověka v tísni, o.p.s. a organizačně zajišťován jednotlivými partnery v kraji. V každém z
krajů proběhne 240 hodin vzdělávání, tj. celkem 3120 hodin vzdělávání. Připravován je inovativní
kurz inkluzívního vzdělávání pro MŠ, implementace komplexní osvědčené zahraniční metodiky,
jejíž aplikace přináší prospěch dětem v heterogenním třídním kolektivu. V roce 2013 probíhaly
zejména přípravné práce a mapování vzdělávacích potřeb v místních mateřských školách.
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2. Klíčová aktivita síťování
Hlavním těžištěm této klíčové aktivity je pořádání kulatých stolů, pracovních setkání či
vstupování do již fungujících plánovacích procesů s cílem vytvořit návrhy lokálních koncepcí,
vedoucích ke změně lokálních vzdělávacích systému s důrazem na předškolní vzdělávání, nutnost
propojení sociálních a vzdělávacích služeb a zavedení včasné péče o děti, které jsou nejvíce
ohroženy budoucím školním selháváním. Cílem aktivity je podpořit obec při tvorbě plánu, který
otevře předškolní vzdělávání znevýhodněným dětem a tím zajistí jejich vyšší šance na školní
úspěch. Realizace této klíčové aktivity se ukazuje jako nejobtížnější, protože města typu Ostrava
mají vlastní plánovací procesy navázané na jiné projekty a nevnímají potřebu spolupráce. V roce
2013 probíhaly zejména informační a vyjednávací schůzky, byla provedena case study
předškolního vzdělávání ve městě Ostrava.
3. Klíčová aktivita provozování nízkoprahového předškolního klubu
Provozování nízkoprahových předškolních klubů nabízí strukturované předškolní vzdělávání
dětem, které zpravidla nedochází do mateřských škol z důvodu nedostatku finančních
prostředků, přeplněnosti mateřských škol či jejich fyzické nedostupnosti. Vzděláváním v
předškolních klubech zvyšuje realizace projektu šance na budoucí školní úspěch a plnohodnotné
společenské i pracovní uplatnění znevýhodněných dětí. Sdružení sociálních asistentů provozuje
předškolní klub Kuřátko na pracovišti na Náměstí Svatopluka Čecha 732/1 v Ostravě – Přívoze:
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Po přípravných pracích (zajištění prostor přímo v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava - Přívoz,
jeho vybavení, kontaktování pracovníků OSPOD s nabídkou aktivit klubu pro jejich klienty
a osobní schůzky s příslušníky cílové skupiny v Domě na půl cesty) se dne 23. 8. 2013 uskutečnil
den otevřených dveří, včetně několika vstupních rozhovorů s rodiči. 26. 8. nastoupily do klubu
první 2 děti. Zejména metodou nabalování se postupně počet zapsaných dětí zvýšil na 11. Jako
výhodná se ukazuje skutečnost, že se rodiče i děti v lokalitě navzájem znají, mohou si vypomáhat
s doprovodem i vyzvedáváním dětí z klubu. Pracovník klubu pracuje také s matkami, které si přejí
zapsat po dovršení daného věku do klubu další své děti. Děti mají v klubu stanoven režim, na
který si zvykly, některé rituály již samy vyžadují, pamatují si, co se při nich dělá a podporují se
navzájem. Společně se již naučily používat některé didaktické pomůcky, snaží se dodržovat
pravidla klubu a připomínají si je. Z jednorázových aktivit se uskutečnilo například
canisterapeutické sezení pro děti i rodiče, společné výtvarné aktivity a návštěva městské
knihovny formou besedy a her na dětská témata.
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5 P ODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮM
Sociálním pracovnicím:
Mgr. Janě Šalkové
Bc. Ireně Foldynové
Haně Střilkové, DiS.
Tamaře Wažíkové, DiS.
Mgr. Kateřině Wojtas
Mgr. Kateřině Majerové
Pracovníkovi v sociálních službách:
Miroslavu Němečkovi
Účetní:
Ing. Ingrid Tomisové
Finanční manažerce projektu Pojďte do školky:
Ing. Zuzaně Baturné
Pracovnicím klíčových aktivit projektu Pojďte do školky:
Mgr. Markétě Vaculové a Bc. Ireně Foldynové
Manažerce sociální služby:
Mgr. Dominice Najvert

Externí supervizorce:
PhDr. Kateřině Vrtělové

Mgr. Dana Nedělníková, PhD.
vedoucí projektů a předsedkyně o.s.

Sdružení sociálních asistentů 2013

| 16

6 P ODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Dana Nedělníková, tel: 724 794 102; dana@socialniasistence.cz
Sdružení sociálních asistentů
28.6.2014 v Ostravě
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