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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 přispívá ke zlepšení jejich situace 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 považuje za nevýstižnou. 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.
Důraz je kladen na práci v přirozeném prostředí klientů. Realizace terénní služby se odvíjí
od kontinuálního projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi, který je hlavní
aktivitou sdružení od r. 2004. Jeho obsahem je poskytování služeb znevýhodněným rodinám
s dítětem/dětmi s rizikem umístění dětí do ústavní péče. Pilířem projektu je poskytování
sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve městě Ostrava.

ČINNOSTI 2012:
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.
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2. Podpora rodin v agendě SPOD (sociálně-právní
(sociálně
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.
bariéry. Projekt napomáhá zlepšování vztahů mezi místními orgány
sociálně-právní
právní ochrany dětí, školou a rodinou a při vytvoření bezpečných sociálních vazeb mezi
dětmi navzájem a mezi dětmi a dospělými v rodinách.
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
výchovně preventivní aktivity s dětmi tak, aby došlo k posílení či
obnovení zdravého vývoje dětí
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
iálních asistentů je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV (2010/0993-I).
(2010/0993

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa sdružení:

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

IČ:
bankovní spojení:
Kontakty na internetu:

26642638
250874122/0300
socialni.asistence@centrum.cz
www.socialniasistence.cz
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2 SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO
PRO ZNEVÝHODNĚNÉ RODINY
RODIN
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
ÍLOVOU SKUPINOU JSOU:
JSOU
- rodiny s nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci (chudoba,
nezaměstnanost, zadlužení, vnitřní i vnější konflikty, osamělost rodiče atd.), zejména je-li
je
nebezpečí, že by tato sociální situace mohla vyústit v uložení výchovného opatření, nebo již bylo
toto opatření uloženo
oženo 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 je zachování nebo obnovení funkcí rodiny
r
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,
rodi

∗

prevence rizikového chování dětí nebo jeho opakování.

Služba je klientům poskytována bezplatně.
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PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ
S
SLUŽBY V ROCE 2012:
V předchozím kalendářním roce bylo ukončeno financování prostřednictvím
prostředni
individuálního
projektu krajského úřadu na služby sociální prevence. Zdroji financování oslovenými pro rok 2012
žádostmi o dotace bylo město Ostrava a MPSV ČR. V únoru 2012 obdrželo SSA informaci o
výsledcích dotačního řízení, v němž
n
bylo ze strany MPSV
PSV přiznáno pouze cca 25% částky nutné k
udržení stávajících kapacit a rozsahu projektu. Z toho důvodu došlo v zásadě k okamžitému
rozvázání pracovního poměru se 4 zaměstnanci včet. vedení a snížení kapacity služby ze 35 na 8
rodin. Řízení projektu bylo řešeno
řešeno kombinací DPP a dobrovolnické činnosti do května. Byla
omezena možnost využívat prostory SSA při přechodném snížení nájemného. V měsíci květnu
předběžná informace o dofinancování služeb ze strany MPSV vrátila do pracovního poměru
vedoucí zaměstnance, kteří postupně obnovovali kapacitu a zabezpečení služby. V měsíci červnu
byly přijaty 2 terénní sociální pracovnice na úvazky 0,5 a 0,8 (tento byl při naplňování kapacity
navyšován postupně na 1,0). Ve sledovaném období využilo služby 35 rodin, z toho 9 smluv
s
bylo
ukončeno v únoru z důvodu krizové situace,
situace, bylo ukončeno také několik jednání se zájemci.
zájemci
Ve 35 rodinách,, které službu využily, bylo celkem 62 dětí průměrného věku 9 let. Průměrný věk
rodiče byl 42 let (mezi 24 až 70 lety). Asi 20 % rodin mělo bydliště
ydliště v širším správním obvodu.
Spolupráce s OSPOD se uskutečňovala v 77% případů, 40% všech rodin bylo zprostředkováno
OSPOD SMO. Z celkového počtu zakázek (jedna rodina má obvykle několik cílů) se 29 týkalo
rozvoje dětí, výchovných a vzdělávacích aktivit,
aktivit, na druhém místě soustavnějšímu vyřizování
sociálních dávek (7 rodin) a třetí v pořadí byly zakázky na řešení bytové situace (6 rodin) a
asistenci při jednání s úřady (6 rodin), dále byla řešena témata jako je hledání zaměstnání,
pomoc při vyřizování právních
ávních záležitostí (pozůstalost, způsobilost k právním úkonům, aj.),
domácí násilí atd.

UKAZATELE
Roční kapacita: V roce 2012 byla služba poskytnuta celkem 35 rodinám se 62 dětmi1
Procentní zastoupení
spolupracujících OSPOD:

1

Jedná se o počet dětí,
tí, jimž byla služba přímo
p
poskytnuta, nikoli o počet dětí v rodinách.
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Nejčastějším zprostředkujícím subjektem byly orgány sociálně-právní
sociálně právní ochrany dětí, které
svým klientům službu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi doporučily. Nejvíce
rodin bylo doporučeno OSPOD Statutárního města Ostravy. Někteří klienti kontaktovali sdružení
sdru
sami, zejména pokud někdo v jejich okolí službu již využíval, dále byl kontakt zprostředkován
poskytovateli jiných služeb, poradenskými a školskými zařízeními.

Procentní zastoupení rodin podle místa bydliště:

Podle zaměření spolupráce:

Sdružení sociálních asistentů 2012

|6

Výkonové ukazatele
V roce 2012 bylyy výkonové ukazatele poznamenány výrazným útlumem služby
v důsledku financování sociálních služeb z dotací ze státního rozpočtu. Pracovníky
P
projektu
Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi bylo uskutečněno a podloženo v záznamech
1 228 hodin přímé práce s rodinou, přesněji 2 456 intervencí a 86 kontaktů.
S ohledem na celkové náklady pro zajištění poskytování sociální služby 894 856 Kč/rok
lze orientačně náklady na 1 intervenci v rodině klientů vyjádřit
vyjádřit v hodnotě 364,- Kč. Tuto výši
nelze považovat za standard a bylo jí dosaženo pouze za cenu neplacené práce zaměstnanců
organizace, při současném snížení kvality pracovních podmínek (nákup vybavení, vzdělávání
dostupné pouze z projektů financovaných ESF, omezení přístupu do kanceláře atd.). Cena
intervence v předchozím kalendářním roce byla 529,- Kč.. Jedná se o průměrné náklady
zahrnující veškeré výdaje včetně cestovného, vzdělávání pracovníků, provoz kanceláře, mzdy
vedení atd. Průměrné náklady na zajištění
za
1 rodiny v r. 2012 činily 25 567,567, 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/měsíčně.
Srovnání dopadů výpadku financování na kapacitu služby – počty intervencí v jednotlivých
měsících:
rok 2012

rok 2011

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 splňující kvalifikační
požadavky podle zákona č. 108/2006 Sb. Kontakt může mít formu interakce mezi klíčovým pracovníkem a
klientem/zájemcem,
/zájemcem, pracovníkem jiné instituce či jinou osobou, např.
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
vání zápisu z jednání s uživatelem do
spisové dokumentace, běžné výkaznictví, administrativní práce, porady, školení, supervize, intervize, vzdělávání.

Sdružení sociálních asistentů 2012

|7

Naplňování poslání:
S ohledem na hlavní záměr projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi
je naplňování cíle „dosáhnout
dosáhnout podmínek, za kterých děti setrvají v péči svých rodičů (případně
jiných blízkých osob, pěstounů, poručníků)“ splněno převážně: ze 35 rodin, které v r. 2012 služby
využily, byly do péče jiných osob a institucí umístěny děti ze 4 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, spolupráce však pokračuje. Ve druhém případě se
jednalo o rodinu s umístěnými
těnými dětmi v r. 2011 a smyslem služby bylo nastavení podmínek
kontaktu dětí s otcem ve vážném zdravotním stavu. V průběhu spolupráce v r. 2012 byly tedy
mimo rodinu umístěny děti ve dvou případech.
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. V jednom
případě bylo diskutováno možné zneužívání
sociální služby. Vee třech 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
lužba 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

894 854,68

Spotřeba materiálu
Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
Kancelářské potřeby
Spotřeba energie
Ostatní energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Spoje (telefony, internet, poštovné, ostatní spoje)
Sdružení sociálních asistentů 2012

5 548,00
3 312,00
2 236,00
11 763,00
11 763,00
456,00
14 807,00
106 816,43
36 819,53
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Nájemné
Konzultační a poradenské služby (supervize)
Školení a kurzy
Bankovní služby
Jiné služby
Osobní náklady
Mzdové náklady HPP (pracovní smlouvy)
Mzdové náklady z dohod o provedení práce
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (Kooperativa)

57 425,90
7 800,00
1 500,00
771,00
2 500,00
755 464,25
518 996,00
61 605,00
173 050,25
1 813,00

Využití zdrojů financování sociální služby:
MPSV ČR – dotace na sociální služby: 694 609,- Kč. Poskytnutá dotace 953 000,- Kč.
Dotace města Ostrava:

200 000,- Kč. Poskytnutá dotace 200 000,-Kč.

Dar: 246,- Kč
Z darů byly dále financovány doplňkové aktivity (Mikulášská besídka, vstupy pro děti aj. ), které nespadají
do rozpočtu sociální služby.

S ohledem na to, že v období únor – květen 2012 poskytovatel disponoval rozhodnutím MPSV
s částkou 253 000,- Kč, a nemohl předvídat možnost dofinancování, snížil na minimum náklady,
které nelze kompenzovat zpětně (mzdy, provoz), po dofinancování téměř plnou požadovanou
částkou ze strany MPSV nebylo ve zbývajících měsících možné předpokládané roční náklady
realizovat. S ohledem na situaci ve financování sociálních služeb a uspokojivému materiálnímu
vybavení služby poskytovatel nepovažoval za vhodné žádat o převod prostředků na nákupy.
Z uvedených důvodů část dotace ve výši 258.041,58 Kč vrátil na účet poskytovatele dotace.
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2 SANACE RODIN V AGENDĚ SPOD
(sociálně-právní
právní ochrana dětí)

Číslo jednací:

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

Pověřující správní orgán:

Krajský úřad MSK Ostrava

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

OBSAH PROJEKTU SANACEE RODIN V AGENDĚ SPOD
Ve vyjednáváních o spolupráci s orgány sociálně-právní
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
ovanými klienty. Z tohoto důvodu byl pilotně ověřován projekt, který je nabízen jako
program ochrany dítěte, nikoli služba rodičům a dětem
dětem a zahrnuje OSPOD do formulace cílů,
resp. celého kontraktu.
Projekt byl zahájen jednáním s OSPOD Statutárního města Ostravy (klienty se mohly stát pouze
osoby/rodiny v evidenci OSPOD) a výběrovým řízením na pozici sociální pracovnice, metodickým
nastavením
vením projektu, v březnu se uskutečnilo setkání s vedením OSPOD SMO a byl proveden
výběr rodin pro dlouhodobou spolupráci a schválena podoba (ustanovení) trojstranného
kontraktu. Kontrakty byly následně uzavřeny a od dubna naplňovány za průběžného
vyhodnocování
ování OSPOD, Sdružení sociálních asistentů a klientů.
Typy činností:
A. Poradenské, vzdělávací a psychosociální aktivity s rodinou jako celkem byly realizovány
převážně v terénní formě, potíže rodin byly převedeny do zakázek, které byly naplňovány v
trojstranných kontraktech s OSPOD, a to v rozsahu 591 intervencí2. 11 cílů spolupráce bylo k
31.12.2012 vyhodnoceno jako naplněných, 10 jako naplněných
naplněných částečně a 2 cíle splněny nebyly.
Tuto část projektu lze považovat za pilotní ověření možností spolupráce OSPOD a odborné
2

Intervence je pro potřeby projektu Sanace rodin v agendě SPOD definována jako časově
asově ohraničená jednotka
odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního klienta/rodiny nebo zájemce o účast v programu,
programu 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. Za intervenci se dále považuje
jednání s OSPOD
OD ve smyslu konzultací a účasti na případových konferencích týkajících se rodin, které nejsou klienty
programu, ale jde o činnost osoby pověřené k výkonu SPOD, a dále realizace asistovaného styku podloženého
smlouvou, nikoli trojstranným kontraktem. Za intervenci se nepovažuje: cesta ke klientům a zpět,
zpě zpracování zápisu
z jednání,, běžné výkaznictví, administrativní práce, porady, školení, supervize, intervize, vzdělávání.
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poradenské pomoci v rámci individuálního plánu ochrany dítěte. Hodnotící schůzky s OSPOD
probíhaly jak na úrovni klíčových pracovníků, tak na úrovni vedení OSPOD a Sdružení sociálních
asistentů. Na tuto aktivitu byla úzce navázána i konzultační činnost s OSPOD.
B. Kurzy pro rodiče s dětmi a vzdělávací aktivity pro děti byly zajištěny ambulantní skupinovou
formou, a byly strukturovány do tématických akcí:
−

Respekt jako bezpečný nástroj k výchově dětí v rodině

−

Jak řešit problémy dětí ve škole aneb „Učení není mučení“

−

Zdravě jíme

−

Všestranný rozvoj pomocí hry

−

Čeho je moc, toho je příliš (prevence návykového chování a závislostí),

s celkovým počtem 52 účastníků - rodičů a dětí (24 jedinečných účastníků).
Celkový počet zapojených jedinečných rodin byl 16, tj. 43 osob, v dlouhodobé spolupráci (9
měsíců a pokračuje) 13 osob.

HODNOCENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU
Projekt lze považovat za pilotní ověření možností spolupráce OSPOD a odborné
poradenské služby ve smyslu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí ve prospěch
ohrožených rodin. Trojstranné kontrakty klienta, NNO a OSPOD uzavřené v rozsahu sociálněprávní ochrany mimo rámec sociální služby se ukázaly jako:
a) perspektivní z hlediska setrvání klienta ve smluvním vztahu; přestože i klienti tohoto
projektu mohou spolupráci s NNO svobodně ukončit, ve srovnání se službou byl kontrakt
klienty vnímán jako závaznější a nedocházelo k jeho vypovězení, což také vedlo k malé, resp.
žádné obměně klientely v průběhu roku. Trojstranný kontrakt tedy mimo jiné zvyšuje práh
opuštění programu. Rodiny s ohroženými dětmi nezřídka vstupují do sociálních služeb pod
nepřímým nátlakem OSPOD s tím, že nepřijetí služby by pro ně mělo důsledky, které hodnotí
jako horší. Projekt umožňuje zachovat sociální službu jako formu pomoci, kterou klienti
využívají na základě vlastního rozhodnutí, které sami vnímají jako svobodné a současně
nevylučuje rodiny, které tuto potřebu nemají, ale pomoc je v zájmu dítěte
b) účinné z hlediska dosahování cílů: vyplynulo z hodnotící schůzky s vedením OSPOD SMO v
závěru roku,
c) limitované z hlediska přijatelnosti pro klienty a možného odhadu kapacity programu –
jednak ve smyslu ochoty klientů trojstranné kontrakty uzavírat, jednak v závislosti obsazení
projektu na aktivitě a aktuální klientele OSPOD, neboť je projekt nastaven tak, že přijmout lze
pouze jeho klienty. Obojí se projevilo na poměrně nízkém počtu dlouhodobých klientů (s
preferencí využít raději sociální službu nebo odmítnutím pomoci). Tato skutečnost však do
budoucna může být ovlivněna možností OSPOD od 1.1.2013 uložit povinnost využít odbornou
poradenskou pomoc, kterou zavádí novela zákona o SPOD. Na nízkých ročních kapacitách
(indikátorech) se však podílí také skutečnost, že proti očekávání nedochází k žádnému pohybu
od kontraktování první skupiny rodin,
Sdružení sociálních asistentů 2012
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d) závislé na motivaci klientů stejně, jako ostatní nabídky pomáhajících profesí, avšak vyšší
práh opuštění programu umožňuje větší práci s motivací, vysvětlování a přesvědčování, než je
tomu u služby.
Závěry vyplývající z vyhodnocení pilotního projektu:
1. Sdružení sociálních asistentů z hlediska vazby projektu a sociální služby
občanské sdružení vnímá silnou potřebu jasně oddělit aktivity projektu a sociální služby, a
současně značné podobnosti v dílčích činnostech, jejich formě a obsahu.
Vztah projektu Sanace rodin v agendě SPOD a sociální služby:
I. 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 (tj. ohrožení dítěte) přichází zvenčí, obvykle z
posouzení OSPOD. Nemožnost uplatňovat takové postupy při realizaci sociální služby byla
deklarována i inspekcí kvality sociální služby. Účelem soc. služby je primárně sociální začlenění,
tedy plné zapojení do ekonomického, sociálního i kulturního života, dosažení života
považovaného ve společnosti za běžný, a je postaveno na perspektivě klienta. Účelem projektu
Sanace rodin v agendě SPOD je ochrana ohroženého dítěte.
- Projekt obsahuje cíle formulované klientem i OSPOD a akceptované všemi účastníky, míra
usměrnění rozhodnutí klienta je zřetelná a vyjadřuje se otevřeně sdělením alternativ k uzavření
kontraktu; klientům, kteří od počátku plně a svobodně přijímají i cíle navrhované OSPOD či
nabídky Sdružení sociálních asistentů je vždy primárně navrhována sociální služba.
- 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 informován a může souhlas odvolat, tj. i
vypovědět kontrakt) 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.
II. Vazba na sociální službu
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 soc. služba projektu
předchází a cíle a 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 toho, kdo stanovuje daný cíl,
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/rodičů aj. zodpovědných osob zůstává plně v kompetenci OSPOD.
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2. Sdružení sociálních asistentů společně s vedením orgánu sociálně-právní
sociálně právní ochrany dětí
Statutárního města Ostrava (Mgr. Kamila Návratová, vedoucí oddělení sociálně-právní
sociálně
ochrany
dětí a Mgr. Šárka Chytilová, metodička SPOD):
SPOD)
Využití trojstranného kontraktu rodiny, sociálního pracovníka sdružení a OSPOD, vycházejícího z
individuálního plánu ochrany dítěte zpracovávaného orgány sociálněsociálně právní ochrany
oc
dětí se pro
určité klienty jeví jako užitečná praxe. V pilotním projektu se ukázalo,
ukázalo, že pokud je rodina
seznámena s pravidly, s významem trojstranného kontraktu a podporována, dokáže v některých
případech akceptovat cíle OSPOD i tehdy, jestliže se s nimi zcela neztotožňuje (resp. zpravidla se
rozchází v definici toho, co je problém).
problém). Zatímco u sociální služby sjednané pracovníky OSPOD
pro jejich klienty docházelo při tomto rozdílném vnímání k odmítnutí služby, nebo k jejímu
ukončení, za dobu realizace pilotního projektu žádná z rodin neodstoupila z trojstranného
kontraktu. Lze předpokládat,
okládat, že v následujícím období bude OSPOD vytížen adaptací na nové
právní podmínky, v nichž si obsah projektu bude redefinovat své místo, včetně možného
uplatnění pro klienty s uloženou povinností využít odborné poradenské pomoci ze strany orgánu
SPOD. Sdružení sociálních asistentů preferuje v případě tohoto opatření ukládání využití
poradenských aktivit projektu Sanace rodin v agendě SPOD (resp. potenc. navazujícího projektu)
před sociální službou. Stanovisko
tanovisko vedení OSPOD je pro pokračování projektu v roce
r
2013, které
se odráží i ve finanční podpoře poskytnuté městem. Podmínkou
ínkou konstruktivní spolupráce je
j
respektující otevřená komunikace mezi OSPOD a NNO nejen na úrovni případové práce, ale také
obecně v dojednávání nastavení a hodnocení společné práce, která se ukazuje jako zcela reálná.
27. 9. 2012 proběhla kontrola výkonu SPOD ze strany krajského úřadu v souladu s ustanovením §
94 odst. 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
sociálně
ochraně dětí v platném znění, a v režimu
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr kontrolního protokolu:

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
PROJEK
Druh nákladu

Celkové náklady na projekt

Celkové náklady

271 261,05

Spotřeba materiálu
Kancelářské potřeby
Drogerie
Knihy, časopisy, publikace
Sdružení sociálních asistentů 2012
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452,00
1 130,00
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Spotřeba energie
Ostatní energie
Cestovné
Ostatní služby
Spoje (telefony, internet, poštovné)
Nájemné
Supervize
Bankovní služby
Inzerce a propagace
Osobní náklady
Mzdové náklady HPP (pracovní smlouvy)
Mzdové náklady z dohod o provedení práce
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (Kooperativa)

4 880,10
4 880,10
8 752,00
37 557,20
2 521,00
24 772,20
1 950,00
514,00
7 800,00
216 899,75
132 262,00
37 605,00
46 255,75
777,00

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Dotace z rozpočtu
tu Statutárního m
města (Sociální péče)
Státní dotace MPSV (oblast podpory rodiny)

108 556,80
162 704,25

4 P ODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

MUDr. Milena Pavlisková
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5 P ERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 2012
Projekt Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi
Vedoucí služby:
Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., tel: 724 794 102; dana@socialniasistence.cz
Manažerka projektu:
Mgr. Dominika Najvert,, tel.: 608 637 236; dominika@socialniasistence.cz
Sociální asistentky (sociální pracovnice):
Mgr. Jana Šalková (pouze leden)
Martina Vančurová, DiS. (pouze leden – únor)
Hana Střilková, DiS.
Mgr. Kateřina Partiková/Wojtas (červen – prosinec)
Mgr. Kateřina Majerová (červen – prosinec)
dohody o provedení práce:
Mgr. Martina Baranová

pouze leden - únor

Mgr. Martina Schottnerová
Mgr. Kateřina Lukešová

Projekt Sanace rodin v agendě SPOD
Vedoucí projektu:
Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., tel: 724 794 102; dana@socialniasistence.cz
Sociální pracovnice:
Martina Vančurová, DiS.
Tamara Wažíková, DiS.
+ lektorský tým skupinových aktivit Mgr.
Mg Dominika Najvert a Hana Štrbová

Pro oba projekty:
Externí supervize:: PhDr. Kateřina Vrtělová
Účetní: Ing. Ingrid Tomisová
Úklidová pracovnice:: Edita Kopecká
20.6.2013 v Ostravě
Sdružení sociálních
álních asistentů
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