Komunitní plánování sociálních služeb v
Pardubicích
5 PS „Rodina s dětmi a mládež“
Akční plán pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Opatření:

1. Propojení systému mezirezortní spolupráce v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních
služeb
2. Osvěta a podpora vzdělávacích aktivit na téma: Attachement „Na začátku záleží“
Opatření 1: Propojení systému mezirezortní spolupráce v oblasti zdravotnictví, školství a
sociálních služeb
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:

Z podrobné analýzy místní sítě služeb, zapojených do
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“
vyplynulo, že aktéři sítě služeb pro ohrožené děti vnímají
důležitost navázání meziresortní spolupráce. Zejména
zástupci školského resortu vnímají nedostatek informací o
sociálním sektoru, což způsobuje sníženou efektivitu jejich
práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Využili by nejen
přehled o sociálních službách a jejich kompetencích, ale také
doporučení pro práci s cílovou skupinou (jak s dětmi, tak
s jejich rodiči). Podobně jsou i pediatři nakloněni setkávání
se zástupci sociálního sektoru, aby si vyjasnili vhodné
postupy při práci s ohroženými dětmi a také nastavili formy
vzájemné spolupráce.
Vzhledem k velikosti místní sítě se zdá vhodné využít již
existující platformy pro setkávání oslovením zástupců s
nabídkou spolupráce (např. komunitní plánování, setkávání
pediatrů, setkávání ředitelů základních škol, výchovných
poradců, školních psychologů) a na ně postupně zvát
zástupce jiných resortů.
Koordinace a předávání informací mezi aktéry sítě služeb
budou mít zásadní vliv na další rozvoj spolupráce mezi
sociálním, školským a zdravotnickým resortem v Pardubicích
a tak současně podpoří včasnou identifikaci rizik v rodině.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS5 “Rodina s dětmi a mládež“
Vedoucí pracovní skupiny: Bc. Eva Černá

Realizátoři:

PS5, statutární město Pardubice, participující organizace

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Bez finančních nákladů

Výstup:

Podpora a rozvoj funkční mezirezortní spolupráce v oblasti
zdravotnictví, školství a sociálních služeb.

Opatření 2: Pokračování v osvětě a podpoře vzdělávacích aktivit na téma: Attachment „Na
začátku záleží“
Popis opatření:

Toto opatření bylo v loňském roce rozpracováno a
s ohledem na rozsáhlost tématu přesunuto i do roku 2019.
Na základě zkušeností práce s klienty vydefinovala pracovní
skupina potřebu poukázat na důležitost osvěty a podporu
vzdělávacích aktivit na téma: Attachment.
Je třeba zvyšovat povědomí o tom, že zdravý vývoj dítěte a
posléze celé osobnosti velmi podstatně ovlivňují první roky
jeho života a především kvalitu citového vztahu dítěte se
stálou pečující osobou. Tento vztah přímo ovlivňuje vývoj
mozku, což je prokazatelné nejen výzkumy psychologickými
ale řadou výzkumů neurobiologických. Např. odloučení od
pečující osoby působí v mozku dítěte změny skutečně
nevratné.
Přitom se právě v tomto období utváří v člověku základní
nastavení vnímání sebe sama i vnímání okolního světa.
Osvěta v této oblasti může poměrně jednoduchým
způsobem podpořit rodiče v jejich rodičovských
kompetencích.
Toto téma propojuje svým významem všechny služby,
zastoupené v PS5.
Kampaň může být cílená nejen ke klientům služeb, ale i
k běžným rodinám, stejně tak jako k odborné veřejnosti.
Členové PS 5 považují i nadále za nezbytné poukázat na
důležitost osvěty a podporu vzdělávacích aktivit na toto
téma.
V roce 2018 se členové PS5 sami účastnili vzdělávání
„Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči“ v rámci
projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálněprávní ochrany dětí. Dne 28. 11. 2018 byl realizován
rozhovor na téma Attachment v Radioporadně Českého
rozhlasu Pardubice.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS5 “Rodina s dětmi a mládež“
Vedoucí pracovní skupiny: Bc. Eva Černá

S ohledem na obsáhlost tématu a na potřebu důkladné
přípravy na výrobu spotu se jeho realizace přesunuje do roku
2019.
Dopady na cílovou skupinu:

Cílená kampaň poukáže na důležitost tohoto tématu,
podpoří zapojené rodiče (současné i možné budoucí) v jejich
rodičovských kompetencích.

Realizátoři:

PS5, statutární město Pardubice, participující organizace

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Nyní nelze specifikovat. Bude realizováno za finanční
podpory statutárního města Pardubice (kapitola OSV,
položka Komunitní plánování) a partnerů (sponzorů).

Výstup:

Mediální kampaň za pomoci MmP - vytvoření spotu, jeho
následné promítání v letním kině, lokální TV, BUS TV apod.
Souběžně vyjdou články upozorňující na toto téma v místních
tištěných médiích a na FB.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS5 “Rodina s dětmi a mládež“
Vedoucí pracovní skupiny: Bc. Eva Černá

