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Integrace pracovníků

• SAP

Vytváření úžšího svazku mezi pracovníky
EHS má 4 stádia
Zóna volného obchodu
Společný trh
Hospodářská a měnová unie
Politická unie
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Otázka k zamyšlení

Jak vypadají a jak fungují naše
profesní sítě?
Kdo je jejich součástí a co nás
vzájemně spojuje?

Síť ve STŘEDu - www.stred.info
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Kam jsem vstoupila vnitřní a vnější realita a co jsem zjistila

1992 – 2000… „Průzkumník“
•
•
•
•
•

Sociální úřednice se středoškolským vzděláním
Svoboda pohybu v terénu
Spolupráce v síti – MPSV/ MS, MVČR - OS, PČR
Aktivizace - VRT, ZSPOD
MV ČR OPK – sociální a situační prevence na obcích

Co bych chtěla a kde bych chtěla být

Kam jsem vstoupila vnitřní a vnější realita a co
jsem zjistila

Moje angažovanost na vývoji

2000 – 2010… „Spasitel“
• Zrušení okresů a vznik kraje Vysočina. STŘED, o.s. /DOBR
• Manažerka PK v Třebíči/ vznik komise PK v Třebíči a na
KÚ KV
• Dotace EU na sociální programy/vstup NO na trh/DOBR
jako prostředek k sociální integraci, aktivizace pro rodiny,
linka důvěry, programy primární prevence
• Komunitní plánování SS
• Nový zákon o sociálních službách/ registrace sociálních
služeb/ tvorba sítě obcí, kraje
• Vstup do sebezkušenostního výcviku

Moje angažovanost na vývoji

2010 – 2018… „Průvodce - síťař“
• Další programovací období EU. Profesionalizace SP.
Podpora vzdělávání.
• Tvorba sítí služeb v obcích a krajích.
• Novela zákona SPOD. Transformace péče o ohrožené děti
a mládež.
• Profesionalizace SP. Vzdělávání v kontextu tvorby
portfolia sociálních pracovníků.
• Kvalita SP a její měřitelnost.

Síť v ORP Třebíč

Síťování - výstupy z mapování potřeb SP
SP na úřadech od ostatních aktérů sítě potřebují:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

psychology, klinické psychology, dětské psychiatry
aby je zaplatil stát a byli kvalitní a angažovaní
aby neztráceli trpělivost s nedobrovolnými klienty a postarali se o ně
aby byli časově flexibilní a místně a časově dostupní
aby vstupovali do přirozeného prostředí klienta a v prvních fázích
změny byli intenzivními průvodci a dokázali edukativně klienta
doprovázet
aby byli spolupracující organizace ochotní sdílet formulování zakázky
klienta společně s nimi na vstupu
aby psali srozumitelné zprávy a dávali praktická a reálná doporučení
aby fungovala pobytová, krizová zařízení pro lidi, kteří se sami o sebe
aktuálně nemohou nebo neumí postarat
aby pomohli zprostředkovat další odbornou pomoc nebo dávali
doporučení a reference na další odborníky

Síťování - výstupy z mapování potřeb SP
SP v NO potřebují:
• vědět co se od nich očekává
• vyznat se v tom co klient potřebuje
• být u formulaci zakázky a sdílet průběh pomoci s
klientem a ostatními aktéry
• mít jistotu a oporu u zaměstnavatele
• vzdělávat se a mít supervize
• čas a trpělivost zadavatele
• profesní dovednosti, životní zkušenosti, praxi,
nadhled
• znalost sítě
• potvrzení užitečnosti

Co bych chtěla a co proto mohu udělat já
Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti
postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho
očima.
Henry Ford
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Co bych chtěla a co proto mohu udělat já
Využit přirozeného prostředí klienta a pracovat terapeuticky v
terénu, v domácím prostředí
Sebezkušenost sebereflexe jako nezbytný nástroj pro
pracovníky pomáhajících profesí. (Supervize. Vzdělávání)
Zvážit podporu výzvě 4P - psychoterapie jako metoda v
sociální práci

Hledat metody měření kvality výkonu sociální práce tak, aby
byla srozumitelná pro donátory
Mít reálná očekávání a radost z malých kroků k zlepšení
kvality života klienta
Nehledat v pomáhání vědu. Být přirozená, autentická, tak
trochu lenivá, ale systematická

Nová sekce sociálních služeb
při Skálově institutu o.p.s.
Integrativní přístup v sociální práci s cílem vnímání individuality klienta a posílení
integrativních dovedností
Činnost sekce:
•
•
•

Význam sebe-zkušenosti a sebereflexe sociálního pracovníka
Nové trendy v sociální práci a integrace technik, metod a zkušeností v sociální práci
Přenos zkušenosti z praxe v sociálních službách v České republice

Plán setkání v roce 2018: 20.září , od 17 do 19 hodin
Místo: Dům Myslík, Na Zderaze 15, Praha 1
Koordinátor: Martina Bártová
Kontakt: 775 725 655, bartova.martina@seznam.cz

-

Metody práce s cílovou skupinou
sociální rehabilitace, telefonické krizové intervence

Sociální rehabilitace/Šance ve STŘEDu
Koordinátor: Mgr. Karel Vondráček, vondracek@stred.info, 775 725 601

• Individuální speciálně – pedagogické a psychologické poradenství pro
klienty ve věku 12 – 26 let
• Psychosociální výcvik nastavený na konkrétní potřeby klienta
• Zohlednění IP nastaveném OSPOD, PMS, ÚP a spolupráce na
zakázce v zájmu klienta

• SAP

Telefonická krizová intervence/ Linka důvěry STŘED
Koordinátor: Bc. Jan Endlicher, endlicher@stred.info, 775 725 656

• Pomoc a podpora všem volajícím a prostřednictvím chatu, emailu
• Aktuální krizová intervence, ukotvení v realitě
• Nejčastějším volajícím je člověk, který nemá odvahu oslovit klasická
místa pomoci – poradny, úřady, atd.

www.stred.info
email@stred.info
+420 568 843 732

Co je síťování, co síťaři dělají

Síťaři zjišťují potřeby aktérů sítě, pojmenovávají je, dávají do kontextů a
analyzují, sdílí informace.
Vytvářejí podmínky pro spolupráci, organizují multioborová setkání, účastní
se komunitního plánování a dalších místních platforem.
Otevírají diskuze na palčivá témata, jsou těmi, kdo do diskuzí vnášejí téma
nejlepšího zájmu dítěte.
Plánují aktivity na co nejvyšší strategické úrovni, se zapojením všech
adekvátních aktérů.
Podporují rozvoj služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny.
To vše v souladu s Národní strategií ochrany práv dětí.

Štěstí není něco, co je již vytvořeno ale pochází z vašich akcí.

Dalajlama

DĚKUJI ZA POZORNOST
Kontakt: Mgr. Martina Bártová
Mobil: 775 725 655
E-mail: bartova@stred.info

