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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 obvodu (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 individuálních cílech klientů sjednaných ve dvoustranné dohodě (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 2014:
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 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. Projekt 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
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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.
3. Vzdělávání
Sdružení sociálních asistentů je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV (2010/0993-I). V roce
2014 zajišťovalo zejm. vzdělávání v akreditovaných kurzech Case management v sociální oblasti
a Case management v praxi.
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:
Kapacita sociální služby:

Po – Pá: 8.00 – 18.00 hodin
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, 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 klientům poskytována bezplatně.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2014:
V roce 2014 byla sociální služba financována ze dvou zdrojů: dotace na poskytování
sociálních služeb ze státního rozpočtu ve výši 736 803,- Kč, dotace Statutárního města Ostravy ve
výši 250 000,- Kč.
V kalendářním roce využilo sociální službu celkem 37 rodin, z toho 4 rodiny pěstounské.
Sociální službu přijalo celkem 72 dětí od 0 do 16 let, z toho 32 dívek a 40 chlapců. Z celkem 41
rodičů (příp. jiných osob odpovědných za výchovu dítěte), kteří službu využívali, bylo nejstarší
osobě 70 let, nejmladší 17 let. Celkem využilo sociální službu 113 osob.
Věková struktura klientů v kategoriích:
RODIČE:
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Nejvyšší počet dětí v rodině, jimž byla přímo poskytována služba, byl ve dvou případech 5,
nejčastěji se jednalo o jedno dítě v rodině (15x), v jednom případě v rodině nebyla služba
poskytována žádným dětem (spolupráce zaměřena na získání dítěte zpět do péče).

počet dětí v rodině využívajících službu

Územní dimenze poskytované služby
Služba je poskytována rodinám s dětmi s bydlištěm/pobytem na území města Ostravy a širšího
správního obvodu, v r. 2014 byly klientské rodiny z městských částí:

Nejvíce rodin pobývalo v době poskytování sociální služby v Porubě a v Přívoze, zatímco
v předchozím kalendářním roce šlo o Hrabovou a Michálkovice.
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U 29 rodin probíhala spolupráce s orgány SPOD, které také byly nejčastějším zprostředkovatelem
kontaktu mezi klienty a sociální službou. 24% rodin využívalo sociální službu ve spolupráce
s OSPOD Statutárního města Ostrava, 22% s ÚMOb Poruba. Pouze v 16% případů byla služba
poskytována bez kontaktu s orgány SPOD.

UKAZATELE
V roce 2014 bylo 37 rodinám poskytnuto celkem 2058 intervencí a 141 kontaktů, tj. v průměru
cca 56 intervencí na jednu rodinu. Nejméně intervencí bylo poskytnuto v měsíci lednu (není
známa výše dotace, nejsou přijímáni noví klienti) a prosinci (vánoční svátky). Nejvíce intervencí
bylo poskytnuto v červenci (257).
Počty intervencí v kalendářních měsících:
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Počty intervencí podle typu úkonu:
Nejčastěji bylo pro dosahování cílů využíváno výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností
s dětmi i dospělými (1816 intervencí), což je proti předchozímu roku nárůst. Na druhém místě se
jednalo o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(172 intervencí), a dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (28 intervencí) a
stejnou měrou sociálně terapeutické činnosti (28 intervencí), které organizace spojuje s vnitřní
změnou ve smyslu prožívání, postojů apod.
Potřeby či problémy, s nimiž se klienti služby potýkali:
Oproti předchozímu roku pouze 3 rodiny neměly vyřízenu některou z nárokových dávek, 1 rodina
neměla vypořádány administrativně-právní náležitosti, 5 rodin nechtělo řešit své dluhy. Tomu
odpovídá nízký počet intervencí v oblasti pomoci při obstarávání osobních záležitostí.
Výraznější problémy se ukazovaly v oblasti péče o děti: u 13 školních dětí výrazněji chyběla
systematičtější školní příprava, v 18 rodinách rodiče neměli potřebné dovednosti, aby se
s dítětem do školy připravovali, v 8 rodinách se příprav do školy neúčastnili, přestože potřebné
kompetence podle posouzení sociální pracovnice měli. 11 dětí mělo velmi špatný prospěch
(nedostatečné na vysvědčení), v 7 případech rodiče tematizovali negativní přístup školy k dítěti, 5
dětí mělo neomluvené absence, ve stejném výskytu bylo zaznamenáno rizikové chování dětí,
delikvence, toulání apod. U 15 rodin děti nerespektovaly autoritu dospělého.
Část potřeb se vztahovala k oblasti zdraví – v 8 rodinách evidovali sociální pracovníci špatný
zdravotní stav některé z pečujících osob, v 5 rodinách špatný somatický stav dětí, v 9 špatný
psychický stav dětí. Ve 3 rodinách se objevovaly výrazné problémy s hygienou.
Vztahové problémy odrážely zejména konfliktní soužití členů rodin v 9 případech, syndrom
zavrženého rodiče v 5 případech, špatné vztahy mezi sourozenci ve 4 případech.
Nejlepších výsledků dosahovali klienti ve spolupráci s pracovníky služby v oblasti školních
problémů, ve třetině došlo k úpravě prospěchu do té míry, že děti nepropadaly, více než polovina
dětí v průběhu služby zlepšila systém přípravy do školy, včetně výraznějšího zapojování rodičů do
přípravy do výuky a komunikace se školou, větší polovina dětí s absencemi také dosáhla zlepšení
docházky. Poměrně dobré výsledky byly zaznamenány v oblasti péče o zdraví tam, kde děti
neměly povinné očkování či adekvátní lékařskou péči, nebo byla nutná úprava hygienických
podmínek. Zdravotní stav dětí a rodičů se však výrazněji nezlepšil. Z hlediska ekonomického
zabezpečení byly sice vyřízeny nárokové dávky a zlepšen přístup části rodičů k dluhům, pouze
v jednom případě však došlo k zahájení výdělečné činnosti v legálním zaměstnání. Ve 3 z 5
případů došlo ke zlepšení chování dětí ve volném čase, resp. zmírnění rizikového chování, toulání
apod. Nízké dopady měla sociální služba na dlouhodobé výchovné a vztahové problémy v rodině,
často spojenými s nízkým zapojením rodičů do práce na budování autority a vytváření určitého
řádu. K mírnému zlepšení došlo v oblasti bydlení, ve smyslu lepší údržby domácnosti a přístupu
k úhradě plateb spojených s nájmem.
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Pokud měli sociální pracovníci služby vyhodnotit základní okruhy potřeb, na které při poskytování
služeb reagovali, uváděli nejčastěji rozvojové potřeby, které rozeznávali téměř u všech rodin.

V rámci evaluace sociální služby byli klienti dotazováni také na jejich životní přání, ne nutně
vztažené ke spolupráci se Sdružením sociálních asistentům. Odpovědi mohou pomáhat
porozumět motivaci a prioritám rodičů. Každý rodič (pečující osoba) mohl vyjádřit tři přání, které
má spojeny s představou „dobrého života“.
Přejeme si …..
1. Zdravou rodinu, zdravé děti
12 x
rodiče vyjadřovali přání ve většině případů pouze zaměřené na děti, pouze 2x zahrnuli i sebe,
2. Děti jsou v pořádku a mají se dobře
10 x
rodiče si přejí, aby se jejich děti „měly dobrý život“, dobře se chovaly a učily, něčím se vyučily,
„aby byly slušnými lidmi“, aby byly „vzdělané a hodné“
3. Zlepšení finanční situace
9x
rodiče vyjadřovali toto přání s různou intenzitou („trochu více peněz“, „peníze“) a zaměřením (na
co by peníze potřebovali - zaplacení výdajů na školu, domácnost, nábytek)
4. Lepší bydlení
8x
s různou mírou konkrétnosti „vlastní domeček“, „pěkný a bezpečný domov pro děti“, farmu se
zvířaty apod.
5. Práci
4x
přání mít práci vyjadřovali rodiče obecně, bez spojení s představou konkrétního zaměstnání
a dále se objevují přání jako: být spolu, „zpátky do školky“, mít pomocnici v domácnosti, jet na
dovolenou, mít klid, ale také: „jsme spokojeni nic“.
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Výkonové ukazatele
V roce 2014 bylo pracovníky projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s
dětmi uskutečněno a podloženo v záznamech 2 058 intervencí, což je proti předchozímu roku
mírný nárůst. S ohledem na celkové náklady pro zajištění poskytování sociální služby lze
orientačně náklady na 1 intervenci v rodině klientů vyjádřit v hodnotě 479,- 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. 2014 činily 26 670,Kč/rok, přičemž průměrné náklady z veřejného rozpočtu na jedno dítě v ústavní péči jsou podle
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR cca 40 000,- Kč/měsíc. Počet nových klientů (rodin) ve
sledovaném roce byl 25, s celkem 16 rodinami byla v daném období ukončena spolupráce.
Naplňování poslání
S ohledem na hlavní záměr projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi
je cíl „dosáhnout podmínek, za kterých děti setrvají v péči svých rodičů (případně jiných
blízkých osob, pěstounů, poručníků)“ naplňován. Ze 37 rodin, které v r. 2014 služby využily, bylo
sice do péče jiných osob a institucí umístěno 12 dětí ze 6 rodin, z toho 2 rodiny již byly
rozděleny před vstupem do služby a jejich cílem bylo vytvořit podmínky, aby děti získaly zpět do
péče. K tomu v průběhu roku v jednom případě nedošlo, ale všechny ostatní děti se vrátily zpět
do rodiny ještě v průběhu poskytování sociální služby. Pokud jde o důvody umístění dětí, opět
dochází k meziročnímu nárůstu závislostí rodičů na alkoholu aj. návykových látkách.
V klientských rodinách v r. 2014 tedy nebylo v průběhu poskytování sociální služby
dlouhodobě či trvale odebráno z rodiny žádné dítě.
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 dojednaném termínu.
Celkem se toto porušení pravidel vyskytlo u 12 rodin. V jednom případě byly zaznamenány
známky možného zneužívání sociální služby.

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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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY v roce 2014
Celkové náklady služby
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
Spotřeba materiálu
Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
Potraviny
Kancelářské potřeby
Drogerie
Knihy, časopisy, publikace
Spotřeba energie
Elektrická energie
Teplo
Vodné, stočné
SLUŽBY CELKEM
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Spoje (telefony,internet, poštovné, ostatní spoje)
Nájemné
Školení a kurzy
Úklidové služby
Odvoz odpadů
Inzerce a propagace
Bankovní služby
Jiné služby (supervize, pojistění..)
Osobní náklady
Mzdové náklady HPP (pracovní smlouvy)
Dohody o provedení práce (DPP)
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (Kooperativa)

986 803,04
38 742,55
25 980,60
6 157,00
3 339,60
477,30
6 058,00
1 668,70
8 280,00
12 761,95
4 488,82
7 270,41
1 002,72
140 071,00
15 156,00
13 260,00
111 655,00
13 960,20
73 231,20
2 100,00
1 500,00
360,45
3 267,00
1 160,00
16 076,15
807 989,49
538 077,00
86 227,00
181 316,00
2 369,49

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:

MSK 40257/2007
(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

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. Vazby 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 umožňuje při práci s rodinami 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. Počet rodin
celkem v programu Podpory byl 12, a dále 3 asistované kontakty. Celkem bylo podpořeno 22
dospělých osob a 17 dětí (+ 1 dítě v DC Domeček), z toho 7 dívek a 10 chlapců. Nejvíce dětí bylo
ve věkové kategorii do 3 let (celkem 9). Nejstaršímu dítěti v rodině bylo 18 let.
Počet nových klientů v kalendářním roce byl 11.
Hlavní oblasti spolupráce
Sociální pracovnice projektu spolupracovaly s klienty zejména v oblasti rozvoje rodičovských
dovedností v 5 rodinách, zajištění bezpečného výchovného prostředí pro dítě ve 4 rodinách,
zmírnění napětí ve 3 rodinách, vytváření příznivého výukového prostředí pro dítě u 2 rodin,
zajištění pravidelného kontaktu s dítětem ve dvou rodinách, a dále na zajištění vyhovujících
bytových podmínek, zlepšení hygienických podmínek, stabilizaci finanční situace a dalším. Cíle
byly formulovány s převahou návrhů na straně OSPOD, akceptovány rodinami. V roce 2014 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. V kalendářním roce byla
ukončena spolupráce se 4 rodinami, ve dvou případech se jednalo naplnění cílů spolupráce,
v jednom o ztrátu zájmu klientů a souhlas OSPOD s ukončením kontraktu, v posledním případě
došlo po měsíci spolupráce k výrazné změně zdravotního stavu matky.
Výkonové ukazatele - počty intervencí:
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V přímé práci s klienty bylo realizováno celkem 630 intervencí, s maximem v měsíci prosinci (85
intervencí) a 31 kontaktů. Průměrné náklady na 1 intervenci byly 681,- Kč.
Spolupráce s orgány SPOD
Spolupráce s OSPOD má zvyšující se úroveň, u trojstranných kontraktů byl osobní kontakt s
pracovnicí OSPOD obvykle jednou měsíčně a společné schůzky pracovnice projektu, OSPOD a
klienta třikrát ročně. 8 rodin naplňovalo trojstranný kontrakt ve spolupráci s OSPOD Statutárního
města Ostrava, 4 rodiny s OSPOD Ostrava-Jih, další rodiny spolupracovaly s OSPOD Mariánské
Hory, Ostrava – Hrabová, Moravská Ostrava a Ostrava – Poruba.
Jako faktor snižující kapacitu se stabilně projevují dojezdové vzdálenosti přesahující i 30 km mezi
jednotlivými rodinami a mezi institucemi, které je nutné v zájmu rodin navštěvovat. Místa
bydliště klientů s uzavřeným trojstranným kontraktem a dohodou o asistovaném styku (uvedeni
jsou v tomto případě oba rodiče) v Ostravě byla následující:
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
Druh nákladu
Celkové náklady služby
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
Spotřeba materiálu
Kancelářské potřeby
Drogerie
Knihy, časopisy, publikace
Spotřeba energie
SLUŽBY CELKEM
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Spoje
Nájemné
Školení a kurzy
Inzerce a propagace
Bankovní služby
Jiné služby
Osobní náklady
Mzdové náklady HPP (pracovní smlouvy)
Dohody o pracovní činnosti (DPČ)
Dohody o provedení práce (DPP)
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (Kooperativa)

Celkové náklady na
projekt
428 912,59
16 633,56
8 100,60
4 976,00
268,60
2 856,00
8 532,96
76 388,29
0,00
8 527,00
67 861,29
5 881,30
48 820,80
3 000,00
1 331,00
88,00
8 740,19
335 890,74
132 290,00
69 150,00
67 588,00
66 272,00
590,74

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,
Sdružení sociálních asistentů 2014

| 16

jejíž aplikace přináší prospěch dětem v heterogenním třídním kolektivu. V roce 2014 proběhly
v Ostravě, v Bohumíně a ve Frýdku-Místku dvě projekce filmu „Všichni spolu“ a 7 dvoudenních
kurzů. Celkem bylo podpořeno 160 pedagogů MŠ, speciálních pedagogů a pracovníků NNO.
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. V únoru 2014 byla realizace aktivity přesunuta do Frýdku-Místku. V tomto měsíci
proběhlo úvodní zmapování situace a oslovení prvních potenciálních spolupracujících subjektů.
Byla navázána spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ), která v březnu 2014
přizvala Sdružení sociálních asistentů na jednání pracovní skupiny „Vzdělávání a volný čas“. Zde
byl poprvé oficiálně představen projekt zástupcům odboru školství magistrátu města a odboru
sociálně právní ochrany dětí, relevantním NNO, ředitelům ZŠ a MŠ. Individuální prezentace
projektu potencionálním partnerům z řad relevantních organizací pak probíhaly průběžně až do
dubna 2014, kdy byl uskutečněn první kulatý stůl, na který přijalo pozvání 11 zástupců partnerů.
Další kulaté stoly proběhly v červnu a v říjnu. Program kulatých stolů byl průběžně tvořen tím,
jaké podněty v rámci diskuze vyplývaly a také dle podnětů od nositele projektu, organizace
Člověk v tísni. V rámci každého setkání představila zástupkyně Sdružení sociálních asistentů nové
poznatky z dalších měst zapojených v projektu.
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.
První děti nastoupily do klubu již 26. 8. 2013. Předškolní klub Kuřátko je v provozu od pondělí do
pátku od 8.00 do 12.00. Provoz předškolního klubu zajišťuje pracovnice předškolního klubu,
asistent předškolního klubu, studenti Ostravské univerzity na stáži a dobrovolníci.
S rodiči a dětmi je pracováno nejen během dopoledne v předškolním klubu, pomocí vzdělávacích
besed, akcí pro rodiče s dětmi, ale také návštěvou pracovnice předškolního klubu v domácím
prostředí rodin. V případě, že dítě je převedeno do vzdělávacího proudu (MŠ nebo ZŠ), je mu
pracovník předškolního klubu nápomocný při postupné adaptaci dítěte v tomto zařízení a
zároveň po dobu nezbytně nutnou navštěvuje rodinu v domácím prostředí jako podpora při této
změně. Dětem je zprostředkován kontakt i s okolním prostředím a především poznávání okolí
bydliště, např. výlety, akcemi mimo klub apod. V roce 2014 děti navštívily Slezskoostravský hrad,
Dinopark Ostrava, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Dětský ranč Hlučín,
ZOO Ostrava, hrad Hukvaldy. Děti v doprovodu pracovníků navštívily i tematicky zaměřené akce
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jako vánoční trhy, velikonoční dílny apod. V prostorách klubu se konaly vzdělávací besedy pro
rodiče na nejrůznější témata (beseda zaměřená na téma předškolního vzdělávání a školní zralosti
dítěte, volební problematika, setkání se zubní lékařkou, logopedkou, setkání zaměřeno na
zdravou stravu dětí). V klubu se konaly i akce pro rodiče s dětmi, např. Den matek, Posvatojánské
setkání, Strašidelný den plný dýní, Možná přijde i Mikuláš, Vánoční setkání, Karneval apod. Od
října 2014 je s dětmi pravidelně navštěvováno 1x měsíčně Divadlo loutek Ostrava a Knihovna
města Ostravy, kde je vždy připravena tematická beseda.
V roce 2014 bylo v předškolním klubu Kuřátko podpořeno 30 dětí z 20 rodin, přičemž 13 z nich
klub navštěvuje v současnosti. Do vzdělávacího proudu bylo zařazeno celkem 16 dětí, z čehož do
1. ročníku ZŠ nastoupilo celkem 4 děti, do přípravné třídy ZŠ nastoupilo 6 dětí, do mateřské školy
nastoupilo 6 dětí.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
Druh nákladu
Celkové náklady služby
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
SLUŽBY CELKEM
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
OSTATNÍ (pojištění odpovědnosti)
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Celkové náklady na
projekt/rok 2014
1 106 477,62
79 283,00
240 572,10
784 252,00
2368,52
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5 P ODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮM
Sociálním pracovnicím:
Mgr. Janě Šalkové
Haně Střilkové, DiS.
Tamaře Wažíkové, DiS.
Bc. Lucii Mikové
Bc. Ivetě Majerové
Bc. Tereze Vargové

Vedoucí projektů:
Bc. Ireně Foldynové

Finanční manažerce projektu Pojďte do školky:

Bc. Veronice Fešarové

Ing. Zuzaně Baturné

Manažerce sociální služby:
Mgr. Dominice Najvert

Bc. Lucii Bučkové
Asistentce předškolního klubu:

Účetní:

Anetě Wojkovské

Ing. Ingrid Tomisové

Úklidovým pracovnicím:

Externí supervizorce:

Renátě Šarišské

PhDr. Kateřině Vrtělové

Boženě Theimlové

6. P ODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A DONÁTORŮM
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Dana Nedělníková
dana@socialniasistence.cz
Sdružení sociálních asistentů
28.6.2015 v Ostravě
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