Motto: „Jsi – li nespokojený, tak jdi a vhodným způsobem usiluj o změnu!“
(PhDr. Helena Vrbková)
Vážení čtenáři, spoluobčané,
právě držíte v ruce informační brožuru, která je svým obsahem zaměřena
na činnost pracovní skupiny Děti, mládež a rodina v procesu komunitního
plánování sociálních služeb města Bruntál. Manažerkou pracovní skupiny
Děti, mládež a rodina je Markéta Brziaková a ta nám také odpoví na několik otázek.
Co je komunitní plánování sociálních služeb?
Je to metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby
odpovídaly místním potřebám i specifikům jednotlivých občanů. V praxi se jedná
o proces, který zjišťuje potřeby občanů na různých úrovních jejich života a následně
hledá nejlepší řešení v oblasti sociálních služeb, včetně jejich financování.
Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?
V obecné rovině by se dalo říci, že cílem je posilovat společenskou soudržnost komunity
(komunita = v tomto případě město Bruntál), podporovat sociální začleňování
jednotlivců i skupin, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi a v neposlední řadě
plánovat takové opatření a aktivity, které působí preventivně a zamezují dalšímu
prohlubování nepříznivé životní situace občanů, což bývá nejčastější příčina sociálního
vyloučení.
Jaké jsou nejčastější příčiny sociálního vyloučení?
Může se jednat například o zdravotní či mentální postižení, ohroženi jsou lidé
seniorského věku, ale i občané, kteří mohou být diskriminováni na základě vzdělání,
náboženského vyznání, rasy, pohlaví, sexuální orientace nebo třeba věku. V naší
pracovní skupině jsou to problémy různé, nejčastěji to bývá nezaměstnanost a s tím
spojené zadlužování rodin, následují problémy s bydlením, časté jsou také rozpady
manželství či partnerského vztahu a s tím spojený problém uživit nezaopatřené děti,
řešíme nejrůznější formy rizikového chování, výchovné problémy dětí a mládeže, …
Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?
Především zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele,
poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb
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a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování,
zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci. Podporuje diskuzi a spolupráci mezi
obyvateli, zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku,
zajišťuje, aby sociální služby odpovídali zjištěným potřebám. V neposlední řadě
zvyšuje efektivitu vynaložených finančních prostředků, protože je vynakládá
jen na takové služby, které jsou potřebné.
Už několikrát zaznělo, že komunitní plánování je o lidech, že zvyšuje míru
zapojení občanů do dění v obci. Jak se tedy můžou lidé do komunitního
plánování zapojit a proč by to vlastně měli udělat?
Proč? Protože je to jedinečná příležitost, jak můžete něco ovlivnit, změnit, jste-li
nespokojení, můžete se potkat ze zajímavými lidmi, navázat nové mezilidské vztahy,
můžete získat cenné informace, podporu a třeba i návrhy řešení na problémy,
se kterými se potýkáte… Je to úplně jednoduché, stačí zajít na Městský úřad
Bruntál, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních věcí, za moji vstřícnou
kolegyní Vendulou Bradovou, která to má všechno na starosti. Najdete ji
v kanceláři č. 123 v prvním podlaží. Ostýchavější jedinci mohou poslat email
na vendula.bradova@mubruntal.cz, stačí napsat, že máte zájem se zapojit a ona už
Vám Vendula zavolá nebo napíše email. Můžete také zavolat na tato telefonní čísla:
601 335 210, nebo 554 706 298 a domluvit si s Vendulou osobní schůzku.
Vzkaz spoluobčanům na závěr?
Nebojte se! Zapojte se s námi do komunitního plánování! Lidé zapojení do procesu
komunitního plánování sociálních služeb jsou stejní lidé jako Vy. Mají své životní
příběhy, žijí nebo pracují ve městě Bruntál, prožívají radosti i starosti, jsou připraveni
naslouchat, podpořit, hledat účinná řešení…
Dále bych všem spoluobčanům chtěla popřát, aby v sobě našli dost síly změnit to, co
změnit mohou. Aby našli dost trpělivosti snášet to, co změnit nemohou.
Srdečně zdraví marketa.brziakova@mubruntal.cz tel: 775 096 714, manažerka
pracovní skupiny Děti, mládež a rodina.
Jmenný seznam členů pracovní skupiny Děti, mládež a rodina
1.
2.
3.
4.

Člen
Bittmanová Ivana
Božková Martina, Mgr.
Brziaková Markéta
Ďuricová Leona, Bc.

Organizace
Help-in o.p.s.
Město Bruntál
MěÚ Bruntál, PVC OH 5P
Město Bruntál

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Františová Šárka
Hota Roman
Hýbl Pavel, Mgr.
Hymonová Kateřina, Bc.
Makovická Michaela
Němcová Dagmar
Paráková Lucie, Bc.
Šťuková Dana
Toman Stanislav, Mgr.
Vondrová Žaneta
Franková Jana, Mgr.

Rodinná a manželská poradna
Křesť.sdruž.TESALONIKA
PMS ČR
Slezská diakonie - DPC Timotei
Tábornický oddíl Tuláci
LIGA o.p.s.
OPEN HOUSE o.p.s.
Fond ohrožených dětí
Citadela o. s.
ZŠ Rýmařovská
SVČ

Členem pracovní skupiny může být každá osoba z řad veřejnosti nebo
poskytovatelů sociálních služeb, které není lhostejná problematika ohrožených
dětí, mládeže a rodiny. Dále každý, kdo se ocitl v nouzi a má k dané problematice
co říci.
Na koho se pracovní skupina zaměřuje aneb CÍLOVÁ SKUPINA:
Dělení dle věku:
Děti:
• do 7 let věku
• 7 – 15 let

Mládež:
• 15- 18 let
• Mladí dospělí 18 – 26 let

Rodiny:
• nedospělí rodiče a od 18 let výše
• Pěstounské rodiny

Dělení dle problémů aneb CO VŠECHNO PRACOVNÍ SKUPINA ŘEŠÍ:
Děti a mládež						
• bez rodiny av akutní krizi (rozvod, útěk z domova…)			
• s poruchami učení							
• na ulici a na útěku z výchovných zařízení					
• s výchovnými problémy		
• sexuálně zneužívané, týrané a zanedbávané				
• částečně nesvéprávných rodičů					
• ohrožené závislostmi (drogy, alkohol, marihuana, hraní automatů, nadměrné
užívání PC, sociálních sítí a her)
• páchající trestnou činnost a delikventi (šikana, přestupky, krádeže, vandalismus…)
• nestudujícía nezaměstnaní						
• riskující (adrenalinové sporty, rizikové sexuální chování…)		
• bez určení rizika (v rámci preventivního působení)			
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Rodiny (úplné i neúplné)
• chudé nebo chudobou ohrožené a rodiny žijící na okraji společnosti
• které si neumějí poradit s výchovnými problémy svých dětí		
• které si neumějí poradit s výchovou dětí				
• ohrožené závislostmi (ať už u rodičů nebo dětí)			
• zadlužené a ohrožené zadlužením					
• s nedostatkem času na výchovu					
• kde je jeden s rodičů ve výkonu trestu				
• kde se vyskytuje dlouhodobá nezaměstnanost			
• v akutní krizi							
• bez určení rizika (v rámci preventivního působení)
Pokud jste si odpověděli alespoň 1x ano, tato problematika se mě týká, pak
jsme tu právě pro Vás! Aby naše pracovní skupina mohla fungovat co nejlépe,
potřebujeme znát, co Vás trápí, jaké jsou Vaše potřeby, jakou pomoc hledáte…
Nestyďte se a přijďte diskutovat nebo nás kontaktujete. Umět vyhledat pomoc
je známka zodpovědného chování, značí sílu a schopnost čelit krizím!!!

Bc. Vendula Bradová
Město Bruntál – Městský úřad, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb
Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb města Bruntál
Tel: 601 335 210, 554 706 298
e-mail: vendula.bradova@mubruntal.cz			

Fond ohrožených dětí je nezisková organizace zřízená na pomoc týraným,
zneužívaným, zanedbávaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem
s působností na celém území České republiky.
Posláním pobočky FOD v Bruntále je poskytování sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi v regionu Bruntál, které nemohou nebo neumí zabezpečit

potřeby svých dětí. Služba se zaměřuje na pomoc a podporu rodinám v tíživé
sociální situaci se zvláštním zřetelem na zájem dětí v situacích týrání, zanedbávání,
zneužívání či jiné krizové situace v rodině. Podpora se týká zejména zvyšování
životních a výchovných kompetencí pečovatelů. Je dále zaměřena na prevenci
a odstranění ohrožení či na zmírnění dopadů ohrožujících situací pro děti a vede
k aktivizaci a začleňování do běžného života společnosti.
NABÍDKA SLUŽEB
• Základní sociální poradenství všem potřebným osobám, které slouží
k řešení nepříznivé sociální situace.
• Sociálně-aktivizační služby jsou poskytovány na pobočce FOD nebo
v přirozeném rodinném prostředí. Služby jsou určeny rodinám s dětmi,
u kterých je vývoj ohrožen dopadem dlouhodobé krizové situace, kterou
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – podpora při udržení
a zkvalitňování rodičovských dovedností, pomoc při vzdělávání, nácvik
dovednosti a schopnosti dětí i rodičů, podpora pro trávení volného času,
pracovně-výchovná činnost s dospělými a dětmi, doučování dětí, zajištění
podmínek pro vzdělávání dětí.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc
při hledání vhodných volnočasových aktivit, doprovázení do školy, k lékaři,
a to vždy za přítomnosti rodičů.
• Sociálně-terapeutické činnosti – pomoc při řešení bytové a hmotné nouze, pomoc při hledání zaměstnání a podpora při jeho udržení.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při obnovení nebo uplatnění kontaktu s rodinou,
asistence u předávání dítěte, při setkání dítěte s rodičem.
Pomoc rodinám, které se nacházejí v obtížné sociální situaci, nabízíme formou
Rodinné asistence. Tato služba je poskytována převážně v terénu, to znamená,
že probíhá v domácím prostředí klienta.
Součástí pobočky FOD Bruntál je i specializované
pracoviště AMT centrum - (asistenční, mediační
a terapeutické centrum) zaměřující se na podporu
v rozvodových, rozchodových a jiných krizových situacích
rodin.
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Posláním AMT centra v Bruntále je prostřednictvím komplexních služeb AMT
centra podporovat komunikaci ve vztahu mezi rodiči a dětmi a pomáhat
při vytváření dohod v oblasti řešení rozchodové, rozvodové či jiné krizové
situace. Cílem je zlepšení kvality života dětí a jejich rodin, podpora vytváření
pozitivního vztahu mezi rodiči a dětmi a zvýšení odpovědnosti rodičů jako
předpoklad pro harmonický vývoj dětí a zamezení možnému umístění dětí mimo
péči rodičů.

NABÍDKA SLUŽEB
• Základní sociální poradenství - všem osobám, nejen klientům služby, cílem je poskytnutí informací o této a o navazujících službách, jež mohou
klienti využít.
• Asistence při předávání dítěte – podpora v situaci, kdy nedochází k pravidelnému a bezpečnému předání dítěte mezi rodiči.
• Asistence při styku rodiče s dítětem – podpora v situacích, kdy nedochází k pravidelnému a bezpečnému předání dítěte mezi rodiči.
• Mediace - představuje alternativní mimosoudní řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany a to mediátora (mediátora). Výstupem je sepsaná dohoda v listinné podobě. Tato služba usiluje o eliminaci či alespoň
o zmírnění nežádoucích dopadů na dítě (vyplývajících z obtížných rodinných situací) a také o obnovu vzájemné komunikace mezi rodiči a podporu
schopnosti dohodnout se. Pro rodiče je tento způsob vyjednávání jednou
z možností, jak se kultivovaně a zároveň v oboustranné shodě domluvit
na uspořádání rodinných věcí (např. úpravu styku s dětmi) po rozvodu
či rozchodu partnerů.
• Rodinná terapie - cílem je podpořit vlastní zdroje a možnosti rodiny k jejich prospěchu.

Pobočka FOD a AMT centrum Bruntál sídlí v Kulturním středisku na ulici
Dukelská 2 v Bruntále.
Kontaktní den: pondělí – 8:00 – 12:00, 12:30 -16:30 hod., v jiné dny dle
individuální domluvy.
Vedoucí pobočky FOD a AMT centra, Dana Šťuková, tel.: 724 667 611
Koordinátorka AMT centra, Mgr. Veronika Blažková, tel.: 724 667 607
www.fod.cz, www.fod-msk.cz

PRO VOLNÉ CHVÍLE OMALOVÁNKA, TŘEBA PRO HOLČIČKY:
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Help-in, U Rybníka 4, 792 01 Bruntál
Služba: Rodinná asistence
Cílem služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově
prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby
mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého
přirozeného prostředí.
Služba je určena především pro děti a rodiče dětí, které jsou v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Bruntál a zároveň
rodiny, které o službu projeví zájem a v registru OSPOD MěÚ Bruntál nejsou.
Rodinná asistence je tedy poskytována všem rodinám, které o tuto službu projeví zájem a souhlasí s jejími podmínkami.
Služba není určena rodinám, ve kterých nejsou vůči dětem zachovány citové vazby osob zodpovědných za výchovu; rodiny, ve kterých děti dosáhly
zletilosti nebo rodiny, v nichž docházelo k týrání (psychickému i fyzickému),
či ke zneužívání nezletilých dětí a osoby zodpovědné za výchovu byly za tento
čin odsouzeny.
Základní činnosti: Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými; pomoc
při vyřizování běžných záležitostí; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou; zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí; nácvik
a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí; zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity; doprovod dětí
do školy, školských zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět; socioterapeutické činnosti
Fakultativní činnosti: Volnočasové skupinové aktivy pro klienty a jejich děti,
příp. samostatné akce pro klienty a děti; pomoc při zlepšení a stabilizace ekonomické situace v rodině (finanční a dluhové poradenství).
Ze života…
(paní M., 33 let)
Rodinou asistentku oslovila sociální pracovnice OSPOD Bruntál s tím, zda by bylo
možné docházet do rodiny paní M. a poskytovat zde asistenci. Pracovnice OSPOD již s paní M. mluvila a vysvětlila jí možnost spolupráce se společností Help-in
za účelem pomoci při řešení problémů v rodině. Paní M. souhlasila s pomocí při
řešení svých problémů.
Při první asistenci v rodině nejprve rodinná asistentka vysvětlila, co vše služba na-

bízí, aby si klientka mohla ujasnit, co od rodinné asistence může očekávat. Paní M.
žije společně s partnerem a jejich dvěma dcerami, které jsou ve věku 7 a 5 let.
Klientka uvedla, že v rodině nastaly větší problémy až poté, co začala docházet
do zaměstnání na dvě směny a partner v době, kdy byla v zaměstnání, nebyl schopen dcery řádně zajistit. Starší dcera L. docházela do školy neupravená, ve škole
se nesoustředila, byla unavená a usínala v lavici. Také se stávalo, že otec nenachystal dceři svačinu nebo nezaplatil obědy. Z tohoto důvodu škola kontaktovala OSPOD. Paní M. také uvedla, že v domácnosti dochází k častým hádkám s partnerem
a také má problémy s výchovou starší dcery. V domácnosti byl údajně někdy takový křik, že sousedi přivolali policii. Z rozhovoru také vyplynulo, že se rodina potýká
s velkými finančními problémy.
Cílem spolupráce, který si stanovila paní M., byla podpora při výchově dětí, stabilizace v rodině a pomoc při zlepšení finanční situace.
Po podepsání smlouvy s paní M. začala rodinná asistentka pravidelně docházet
do rodiny, kde se zaměřila na pracovně výchovnou činnost s dětmi a dospělými,
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí atd.
Rodinná asistenta doporučila paní M., aby s partnerem řešili své problémy s psychologem, s čímž klientka souhlasila. Rodinná asistentka klienty k psychologovi
objednala. Po počáteční nedůvěře partnera paní M. v rodinnou asistenci začal
i partner postupně s rodinnou asistentkou spolupracovat a začal jí i důvěřovat.
Rodinná asistentka dále paní M. doporučila, aby výchovné problémy s nezletilou
L. řešila v pedagogicko-psychologické poradně, kam začala s nezletilou pravidelně
docházet.
Postupně se v rodině situace zklidňovala a rodinná asistentka se mohla s paní
M. zaměřit na řešení finančních problémů. Byla zjištěna výše závazků a rodinná
asistentka s klienty zažádala o splátkové kalendáře u věřitelů, dále byl sestaven
finanční rozpočet rodiny. Partnerovi od paní M. se podařilo sehnat práci na dohodu. Největším problémem ale byla hrozba vystěhování z městského bytu, která
se následně uskutečnila. Situace se vyřešila tím, že si klienti našli nový nájemní byt
a dluh na nájmu řeší splátkami.
V současné době rodina velmi dobře funguje. Cíl stanovený klientkou se daří postupně naplňovat.
Web: www.help-in.cz
E-mail: helpinops@atlas.cz
Telefon: 554 219 210, 733 535 580
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LIGA o. p. s., Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál
„Hledáme a vytváříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě
nezaměstnané, snažíme se zvyšovat jejich zaměstnatelnost,
a realizujeme aktivity pro podporu rozvoje regionu.“
„Pomáháme rodinám a jednotlivcům z vyloučeného prostředí zastavit jejich další
vyčleňování a zapojit se do běžného aktivního života společnosti.“
• LIGA ve svých posláních vyjadřuje smysl a cíle svých společensky prospěšných činností. LIGA je nejen poskytovatelem dvou sociálních služeb (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi), ale snaží se také o zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob, vytváří pracovní místa a sociálně podnikatelské aktivity, díky nimž
získává část zdrojů na krytí nákladů svých neziskových činností.
• LIGA se zabývá rodinou jako celkem. V předškolním programu „Půjdeme
do školy“ dává šanci malým dětem, které nenavštěvují mateřskou školku, aby
se měly šanci připravovat na svůj budoucí školní život. Pro děti školního věku
organizuje doučování, volnočasové aktivity, soutěže, sportovní hry, muzikoterapii, besedy na různá závažná společenská témata, vzdělávací aktivity.
Pro starší mládež po ukončení povinné školní docházky pořádá krátkodobé
vzdělávací a aktivizační programy zaměřené na dobu po škole, na hledání
zaměstnání, prevenci dluhů. Pro rodiny pořádá besedy týkající se závažných
problémů (např. řešení dluhů), organizuje proti dluhovou poradnu a nabízí
pracovní poradenství. Provozuje Komunitní centrum v Dlouhé ulici a také poradnu na Náměstí Míru.
• LIGA se zabývá také tvorbou pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané osobyse sociálními a zdravotními znevýhodněními. Realizuje program
Malé technické služby, jejichž pracovníci se starají o sekání trávy a údržbu
zatravněných ploch v západní části města. Je zakladatelem sociálního podniku Zelená dílna, kde jsou zaměstnávány osoby se zdravotním postižením.
LIGA také organizuje novou sociálně podnikatelskou aktivitu Čáp – Stěhovací
servis, která vznikla v srpnu letošního roku a která vytváří mimo jiné dvě integrační pracovní místa pro uživatele sociální služby nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež. Tato sociálně podnikatelská aktivita má ve své náplni provádět
služby stěhování, vyklízení, přípravy prostor pro dalšího nájemce či vlastníka,
úklidy bytových i nebytových prostor, e-shopový prodej bazarového nábytku
a doplňků.

OPEN HOUSE o.p.s.

Působí na půdě sociálních služeb od roku 2002. První sociální službou bylo
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahové, znamená dostupné pro
děti a mládež ve věku 10 – 26 let, pro které jsou služby sociálního charakteru
poskytovány zdarma, otevřeno je odpoledne od 12:30 do 19:00, tedy v době, kdy
má cílová skupina volný čas a často neví, jak jej trávit. V našem zařízení se snažíme
o podporu pozitivních nápadů dětí a mládeže a zároveň nabízíme pomoc, radu
a podporu. Pestrou škálou sociálních i volnočasových aktivit se snažíme reagovat
na potřeby dětí a mládeže v nově zrekonstruovaných prostorách. Nabízíme:
•

•

•

Sociální služby: informace, pomoc v krizi, rozhovory o tématech, která cílovou skupinu zajímají, nebo se s nimi potýkají, doprovodnou práci na instituce, zprostředkování kontaktu s institucí, skupinové práce, preventivní
programy, poradenství, asistence při doučování.
Volnočasové aktivity: Pro děti a mládež realizujeme sportovní kroužek,
zkušebnu pro kapely nebo začínající hráče včetně vybavení, výtvarný kroužek, turnaje v pingpongu, stolním fotbálku či šipkách, výlety, návštěvy kulturních zařízení nebo také výjezdové víkendové akce a další.
Terénní program: Práci pro děti a mládež realizujeme také v rámci bruntálského terénního programu, kdy vyškolení pracovníci každý den od pondělí
do čtvrtku kontaktují děti a mládež v bruntálských ulicích a pracují s nimi
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•

na smysluplném trávení volného času. Jako příklad dobré praxe uvádíme
vybudování Skate parku ve spolupráci s našimi klienty a Městem Bruntál.
Zařízení odborného poradenství pro péči o děti: Dr. E. Beneše 47,
Bruntál 792 01 poskytujeme zdarma odborné poradenství nejen pro děti
a mládež, ale také pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Dále se snažíme chránit děti před škodlivými vlivy a předcházet jejich vzniku.

Městský úřad Bruntál,
odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb
Městský úřad Bruntál (dle § 4 odst. 1 zák. o sociálně-právní ochraně dětí) jako
orgán sociálně-právní ochrany dětí, zde oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
odboru sociálních věcí, zajišťuje ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
sociálně-právní ochranu dětí.
Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho
příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu
myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu
dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním
nebo vykořisťováním.
Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které
se nacházejí na území České republiky. Rozdíl spočívá pouze v rozsahu, v jakém se
sociálně právní ochrana poskytuje.
Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí, vyjadřuje konkrétně zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o SPO“), který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí
v § 1 jako:
•
ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
•
ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
•
působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
•
zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být
trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.
Přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též
upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou typické situace, kdy:
• rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
• děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a tato osoba neplní
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
• děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí,
spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl
trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití,
• opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,
• děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich
lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání
takového činu;
• děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči
o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
• děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
• děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných
osob odpovědných za jejich výchovu,
• pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity,
že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Bruntál je tvořeno
11 pracovníky, z nichž 3 jsou pracovníky projektu Města Bruntál „Podpora
standardizace sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Bruntál“, registr
číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00116, projekt byl zahájen 01. 02. 2014 a bude trvat
do 30. 06. 2015.
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Preventivně vzdělávací centrum OPEN HOUSE – PVC OH 5P
PVC OH 5P je zkrácení názvu preventivního a vzdělávacího centra obecně prospěšné
společnosti OPEN HOUSE. 5P v názvu je symbolem pro 5 stěžejních principů,
ke kterým se preventivní programy hlásí, stejně tak symbolizuje 5 základních práv,
které preventivní programy deklarují cílové skupině.
Preventivní programy byly od roku 2008 dosud realizovány při NZDM OPEN
HOUSE Bruntál, což už ale z hlediska potřeb a poptávky školských zařízení i nároků
certifikace programů nebylo vyhovující, proto došlo k oddělení obou služeb
a preventivní programy budou již nadále působit jako samostatná jednotka
při obecně prospěšné společnosti OPEN HOUSE pod názvem PVC OH 5P.
Obecné cíle programů všeobecné primární prevence lze dále vymezit takto:
1. Předcházet následkům rizikového chování.
2. Podpořit zdravý způsob života a motivovat k pozitivnímu způsobu trávení
volného času. (V případě setkání se s problémovou situací dokážou žáci vhodně
zareagovat - např. odmítnou nabízenou návykovou látku, bránit se šikaně,
projeví svůj názor na věc, poskytnou zpětnou vazbu, asertivně zareagují apod.)
3. Podpořit proces utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd.
4. Podpořit aktivní míru zapojení třídních učitelů do práce se třídou.
5. Podpořit aktivní míru zapojení školních metodiků prevence a vedení školy
do problematiky prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působišti školy
Konkrétní cíle se pak odvíjejí od konkrétních nabízených témat, která zástupci školy zvolí pro jednotlivé třídy. Forma těchto programů je podrobněji
rozpracována v dokumentu „Katalog preventivních programů“, který je ke stažení
na www.openhousebruntal.cz, v sekci Preventivní programy.
Pár praktických rad pro rodiče v oblasti prevence rizikového chování:
• Naučte své děti říkat „NE“! A pomozte dítěti zvládat negativní tlaky ze strany
kamarádů nebo spolužáků.
• Podporujte u dítěte pocit jedinečnosti, podporujte jeho individualitu. Řekněte mu, že nemusí dělat to co ostatní jenom proto, aby bylo přijímané,
pomozte mu překonat případné odmítnutí ze strany vrstevníků, pomozte
mu odstranit pocity viny, když nevyhoví.
• Pomozte dítěti nalézt a udržet sebedůvěru.
• Oceňujte, chvalte své děti kdykoli se jim něco povede, podporujte je ve své
jedinečnosti, zaměřujte se spíše na jejich silné stránky, na to, v čem jsou dob-

•
•

•
•

•
•

•
•

ré než na to, v čem jsou nemožné…Příklad: Dítě přinese pětku z matematiky
a nás to naštve, protože máme obavy o jeho budoucnost. Místo nadávek
a poučování můžeme nejprve zjistit příčiny neúspěchu, potom zjistit, zda
dítě nepotřebuje v tomto směru nějakou větší podporu a nakonec můžeme
konstatovat, že nepotřebujeme doma jaderného fyzika, ale že by nám lepší
výsledky udělaly radost. Můžeme přidat i nějaké pozitivní hodnocení. (Vím,
že čeština ti jde atp.)
Mluvte s dětmi o drogách, alkoholu, sexu, životním stylu a jiných rizikových
oblastech.
Když to nebudete dělat Vy, udělá to někdo jiný za Vás. Takhle máte alespoň
přehled o tom, jak je Vaše dítě informované, kde informace získává, co ho zajímá, o čem přemýšlí, máte šanci včas rozpoznat případná rizika…Nečekejte,
že dítě začne z rozhovorem samo, buďte Vy tím iniciátorem. Příklad: „Představ
si, že jsem nedávno šla nakupovat a na lavičce seděla parta děcek ve tvém
věku, kouřili a asi i popíjeli víno…“ Nebudete to nějak hodnotit, i když si o
tom nemyslíte nic dobrého a vyčkáte na reakci Vašeho dítěte. Když se Vám
dítě svěří, že už to zkoušelo taky, netrestejte jeho upřímnost, ale pokuste se
mu vysvětlit, jak se cítíte, když dělá tyhle věci (mám strach, štve mě to, mrzí
mě to atp.). Zkuste se vyvarovat zákazů, příkazů, vyhrůžek, mluvte o rizicích
a zkuste si vyjasnit pravidla, která budou přijatelná pro obě strany.
Nepodceňujte své děti a nebojte se přiznat si nevědomost.
Pokud něco nevíte, není to ostuda. Nechte se klidně poučit od dětí, nevymýšlejte si „strašáky“. Pokud Vám dítě bude klást otázky, na které neumíte
odpovědět, tak se domluvte, že informace zjistíte a k tématu se vrátíte. Klidně vyhledejte se svými dotazy odbornou poradnu, dnes to jde i přes internet, a to i v případech, kdy se Vám něco nepozdává, nebo jste zaznamenali
výrazné změny v chování u Vašich dětí.
Pomozte dítěti vytvořit hodnoty, naučte ho rozlišovat, co je dobré a co zlé.
Schopnost rozlišovat dobré a zlé ovlivňuje významně rozhodování. K pozitivním i negativním hodnotám by dítě mělo dojít SAMO. Vy byste měli vést
a ukazovat směr.
Podporujte u dětí volnočasové aktivity a smysluplné trávení volného času.
Buďte pozitivním příkladem.

Kontakt:
Markéta Brziaková, vedoucí PVC OH 5P, pvc.oh.5p@email.cz, 775 096 714
Mgr. Stanislav Toman, odborný garant PVC OH 5P
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Rodinná a manželská poradna
Kdo jsme?
•
Rodinná a manželská poradna Bruntál je zařízení sociálních služeb, fungující na území města nepřetržitě již 37 let. Zabývá se rodinným a manželským poradenstvím, individuálním poradenstvím a psychoterapií, rozvodovým a porozvodovým poradenstvím, sociálně-právním poradenstvím
v rodinných záležitostech a náhradní rodinnou péčí.
•
Uvedené služby jsou důvěrné a bezplatné.
•
Od roku 2013 máme pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské
péče.
Nejčastější oblasti problémů, s nimiž se na nás klienti obracejí
•
Narušení vztahů v rodině, manželství či partnerství, nejčastěji vlivem nezvládnuté komunikace, žárlivosti, agresivity, nevěry, nesouladu v intimním
soužití, závislosti partnera nebo mezigeneračních konfliktů.
•
Rodinná problematika, týkající se vztahů rodičů a dětí, výchovných problémů, nejednotných výchovných postupů, vícegeneračního soužití, fungování doplněných rodin.
•
Rozvodové a porozvodové situace, úprava kontaktů rodiče s dítětem.
•
Sociálně-právní problematika rodiny, rodičovské a rozvodové dohody,
možnost mimosoudního řešení sporů, pomoc v soudních řízeních v rodinných záležitostech.
Jak to v poradně probíhá?
•
Po telefonickém nebo osobním objednání se klientovi v konzultaci věnuje
odborný poradce, který mu pomáhá lépe se v jeho potížích zorientovat
a hledat vhodná řešení. Obavy z psychologických testů jsou zbytečné, konzultace probíhají formou řízeného rozhovoru.
•
Od rozhovoru s kamarádkou se tento však značně liší. Poradce nabízí
emočně neutrální a nezaujatý prostor, využívá své odborné znalosti. Ke klientovi přistupuje otevřeně, trpělivě a s respektem.
•
Při řešení párových nebo rodinných problémů je výhodné, když s poradnou
spolupracují oba partneři, případně rodina. Dosáhnout změny ve vztazích
je ovšem možné i při práci s jedním klientem. Je vysoká pravděpodobnost,
že změny chování či osobnosti jednoho člena rodiny povedou k pozitivním
změnám v celém rodinném systému či partnerském vztahu.

•

V rámci řešení sociálně-právní problematiky poskytujeme informace a doporučení například k uplatňování nároků, probíhajícím soudním řízením
ve věci rozvodu nebo úpravy poměrů k dětem apod.
Náhradní rodinná péče je oblastí, kterou se zabýváme již více než 10 let.
Provádíme psychologické vyšetření žadatelů o osvojení a pěstounskou péči
a jejich odbornou přípravu. S pěstouny, kteří s námi uzavřou dohodu o výkonu
pěstounské péče, dlouhodobě spolupracujeme, doprovázíme je po přijetí dítěte,
zajišťujeme jim odbornou pomoc, další vzdělávání, služby.
Podrobnější informace o naší poradně získáte na webových stránkách
www.cepp.cz
Mgr. Nina Drápalová, Šárka Františová
Rodinná a manželská poradna Bruntál, Dukelská 2
Kontakty: 554717993, 777499632, bruntal@cepp.cz

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty a zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, je jedním ze středisek Slezské diakonie.
TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty
poskytuje sociální služby včetně ubytování
mladým lidem ve věku od 18 do 26 let,
kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti
a mládež, ukončili výkon trestu, nebo
nemají bezpečné rodinné zázemí a ocitli
se v obtížné situaci, kterou nejsou schopni
řešit vlastními silami. Naše uživatele
podporujeme na základě individuálních
potřeb každého z nich tak, aby
se dokázali začlenit do společnosti, zlepšit
své postavení na trhu práce, doplnit
si vzdělání a nebudovat si závislost
na systému sociálních služeb.
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TIMOTEI Bruntál, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje
ochranu a pomoc dítěti ve věku od 15 – 18 let, které nenůže pobývat ve své
biologické či náhradní rodině. Zařízení poskytuje pomoc a podporu mladým lidem,
kteří se ocitli bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně
ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně
nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí
nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana
a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb,
včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné
nutné péči.
A jak tohoto chceme docílit? Například i tím, že naše uživatele podporujeme v jejich
odpovědnosti, tvořivosti, soutěživosti, cílevědomosti, soudržnosti, trpělivosti
a mnoha dalších vlastnostech. Proto se snažíme naše středisko a uživatele zapojit
do různých projektů.
V případě, že se Vás naše práce oslovila a chcete s námi spolupracovat,
kontaktujte nás:
Slezská diakonie
TIMOTEI Bruntál
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, timotei@sdk.cz
tel.: +420 595 176 770, www.slezskadiakonie.cz

PRO VOLNÉ CHVÍLE OMALOVÁNKA, TŘEBA PRO KLUKY:
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KŘÍŽOVKA PRO ŠKOLÁKY I RODIČE:

Závěrem bychom Vám rádi představili vizi pracovní skupiny Děti, mládež
a rodina na období 2015 – 2020, která zní:
Ve městě Bruntál je dostatek služeb a aktivit zaměřených na podporu rodin.
Pokud Vás naše informace zaujaly a chcete se dozvědět ještě více, obraťte se
na koordinátorku komunitního plánování sociálních služeb, která Vám poskytne
další informace.
Bc. Vendula Bradová
Město Bruntál – Městský úřad, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb
Tel: 601 355 210, 554 706 298
e-mail: vendula.bradova@mubruntal.cz
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