Integratiní psychoterapie
Praha 7. – 8. června 2014

Téma příspěvku:

„Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními
dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v
NNO v podmínkách ČR.
Mgr. Martina Bártová
STŘED,o.s.
Mládežnická 229, Třebíč

Integrace - dovednosti
Propojování x spolupráce x soudržnost x odstraňování bariér

Dovednosti manažer - kouč:
 Sebereflexe, dynamika, nahled, tvůrčí přístup, rúzné
úhly pohledu, flexibilita, strukturovanost, racionalita,
odvaha
Dovenosti odborník - sociální pracovník:
 Sebepřijetí, integrace v sobě, navázání vtahu, empatie,
vřelost, strukturovanost, srozumitelnost, spektrum
technik, rovnováha vztahu, tvořivost, pokora,
moudrost

Sociální problém
 společenský stav nebo společenská situace, která

vyrůstá z rozporů mezi existencí jedince ve
společnosti a společenskými podmínkami lidské
existence.
 Nelze za něj však považovat každé nenaplnění
individuálních potřeb.
 Za sociální problémy považujeme takové, kdy jedinci
nebo skupiny lidí ne svou vlastní vinou nejsou
schopni uspokojit své společensky uznané potřeby a
zájmy.


Zdroj - wikipedie

Sociální problémy x politické programy



















Sociální vyloučení
Transformace ústavní péče v péči o osoby se zdravotním postižením
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Uplatnitelnost na trhu práce osob do 25 a nad 50 let
Pomoc mladým rodinám, matkám samoživitelkám
Nízká porodnost
Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce
Závislosti
Netolerance, rasismus, xenofobie
Kriminalita, recidiva pachatelů trestné činnosti
Sociální bydlení,
Změna v systému financování sociálních služeb
Aktivní seniorů
Výše minimální mzdy
Důstojné stáří a problematika hospicové, domácí péče
Důchody a 2. pilíř důchodové reformy
Adresnost sociálních dávek
…

Prosazení VIP témat x integrativní přístup
 Respekt k poptávce, sounáležitost s tématem
 Iniciace řešení problému
 Politická deklarace zájmu
 Spolupráce zainteresovaných subjektů (politický

zájem x odborník x klient)
 Nastavení reálných cílů
 Deklarace efektivity, hospodárnosti
 Schopný realizátor (tým), odvaha, vytrvalost

STŘED,o.s. – 15 let fungování v kraji Vysočina - oblast sociální prevence
„Pomáháme lidem s problémy, s předcházením a řešením problémů.“
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
www.stred.info

Detašované pracoviště STŘED,o.s.
Husova 189
676 00 Moravské Budějovice

Podmínky na vstupu - proč náhradní rodinná péče ve
STŘEDu?
 Změna legislativy - snížení počtu dětí v ústavní péči a posílení systému

náhradní rodinné péče (pěstoun – přechodný, dlouhodobý, jiná fyzická
osoba, poručník, osvojitel)

 Podpora státu, krajů (Vysočina, JHM), měst v kraji Vysočina Třebíč,

Moravské Budějovice, Humpolec, Pelhřimov, Pacov, Znojmo)

 Dlouhodobá spolupráce s OSPOD x PMS x ZŠ x SŠ v kraji Vysočina
 Pověřená instituce k výkonu SPOD
 Schopný jenotlivec x tým klíčových pracovníků (VŠ, sebezk.výcvik, praxe v
sociální práci, práce pod supervizí(případ, tým), sebereflexe, kazuistické
semináře, náslechy , sdílení praxe
 Ochota pracovat v terénu, v rodinách.

Spolupráce v NRP v rámci ostatních proamů organizace
Resort sociální:
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace pro ohrožené děti a mládež
krizová telefonická pomoc
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
náhra
Resort školství:
programy primární prevence, intervenční programy pro
školy
 středisko výchovné péče
 Resort zdravotnický:
 ambulance klinické psychologie









Aktuální stav v počtu dlouhodobých pěstounů v krajích
Počet pěstounských rodin - na 100 tis. obyv. ve věku 20 až 64 let
Karlovarský kraj

219

Moravsko-slezský kraj

208

Ústecký kraj

184

Olomoucký kraj

166

Jihočeský kraj

146

Plzeňský kraj

144

Česká republika

143

Královéhradecký kraj

136

Pardubický kraj

134

Zlínský kraj

126

Středočeský kraj

124

Liberecký kraj

123

Kraj vysočina

122

Jihomoravský kraj

119

Hlavní město Praha
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A v tom, do jaké míry převládá příbuzenská pěstounská péče…
Vztah pěstounských rodin k dítěti (2013)
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Počet pěstounů na přechodnou dobu v krajích ČR k 6.5.2014
Moravskoslezský kraj 29
Pardubický kraj 17
Praha

17

Jihomoravský kraj 15
Královehradecký kraj 14
Zlínský kraj 13
Liberecký kraj 12
Olomoucký kraj 11
Středočeský kraj 11
Ústecký kraj 10
Plzeňský kraj 5
Vysočina 4
Jihočeský kraj 4
Karlovarský kraj
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Pověření STŘED,o.s k výkonu SPOD
 od ledna 2013 rozšíření na oblast NRP
 působnost: regiony kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
 počet pěstounských rodin: 70 (90 pěstounů)
 z toho 48 rodin s příbuzenskou péčí, nejčastěji prarodiče






počet svěřených dětí: 81
aktivní kontakt s biologickými rodiči probíhá ve 35 rodinách
důvody svěření: závislost rodičů, duševní onemocnění rodičů, úmrtí rodičů
nejčastější problém, který pěstouni řeší:
 výchovné problémy doma a ve škole
 prospěch
 záškoláctví
 agrese
 trestní chování (krádeže)
 kontakt s biologickými rodiči

NRP ve STŘED, o.s. – „Umíme“
 Práce s celým rodinným systémem – komplexní

pomoc, multidisciplinární přístup
 Odbornost pracovníků - zkušenost v práci s
ohroženými dětmi a rodinami
 Spolupráce se státními orgány
 Vytvoření vzdělávacího programu reagujícího na
potřeby pěstounů
 Rychlá reakce na poptávku komunity (osvěta,
vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků,
supervize, zapojení do komuntních projektů)

NRP ve STŘED, o.s. – „Učíme se“
 Zacílení vzdělávání pěstounů na jejich konkrétní potřeby







(selhává zejména u příbuzenské péče)
Aktivizace pěstounů ke vzdělávání obecně
Aktivita pěstounů k možnosti využití další odborné
pomoci ve STŘED ad. spolupracujících organizací
Aktivizace biologických rodičů k využití nabídky
pomoci, sanace rodiny, dovednost v terapeutické práci k
obnově rodiného systému
Oslovování zájemců o NRP
Spolupráce se specializovanými pracovišti tam, kde si
nevíme rady, neumíme – závislosti, autismus, sexuolog

….výzva k zamyšlení….

Místo uplatění IP pro dítě v ohrožení
 Vzdělávání - pracovníků SPOD, klíčových pracovníků v







systému pověřených osob SPOD, žadatelů o NRP,
pěstounů, pedagogických pracovníků, vychovatelů ad.
Odborné poradenství x psychoterapie pro pěstouny děti
Respitní péče - prázninové pobyty x přípravy
Práce s novou vznikající komunitou dětí v PP dorůstající
do dospělosti x nabídka sdílení, podpory, pomoci
Politika x praxe. Sebereflexe x zpětná vazba.
Nahled na postupy, přístupy, metody, teorie.

Děkuji za pozornost
Martina Bártová

www.stred.info

