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JAK PRACOVALO COMPITUM?
Slovo „compitum“ znamená v latině rozcestí. Rodina, na kterou soustředíme
péči, se nachází v tíživé situaci – na rozcestí dalšího rodinného fungování.
Pokud se rodiče rozhodnou pro vhodný způsob řešení problému, život rodiny
se ustálí a potřeby dětí jsou naplňovány. A to je smyslem sociálně aktivizační
služby a její dobrovolnické podpory. Obtížná životní situace je pro každého
člověka příležitostí dělat věci jinak – efektivněji, než bylo doposud jeho zvykem.
Stejné je to i v případě rodiny – má šanci změnit zaběhnuté nevhodné stereotypy.
Aby se tak mohlo stát, musí dojít k procesu transformace návyků. Je to proces
náročný a prochází-li jím člověk bez pomoci, nemusí se zdařit. Už samo
rozhodnutí provést v životě zásadní změnu je těžké.
Naše terénní sociální služba a její dobrovolnické programy poskytují rodinám
individuálně sestavený komplex podpůrných činností. Jedná se o vstupní šetření
v rodině, následné návštěvy v rodině a hledání optimálních způsobů řešení
obtížné rodinné situace, poskytování základního poradenství v oblasti rodinného
hospodaření, výchovného a vztahového poradenství, doprovázení klienta
při jednání na úřadech, zprostředkování kontaktu s odbornými pracovišti a další
způsoby poskytování podpory v těžké životní situaci. Vše probíhá podle
individuálních plánů a na základě smluvního vztahu jak s rodinami, tak
s dobrovolníky. Smyslem našich snah je pomoci klientovi – rodiči k samostatnosti
v oblasti vytváření podmínek pro harmonický vývoj dětí.

V roce 2013 nám končila akreditace dalšího dobrovonického programu. Při
přípravě nového, který jsme nazvali RODINNÝ POMOCNÍK jsme se zaměřili
na metody práce s dobrovolníky a metody práce dobrovolníků v rodinách. Tak
aby nový program lépe naplňoval potřeby rodin a využíval potenciál
dobrovolníků.
Jablonecká dobrovonická služba byla i v tomto roce posílena o pomoc
nezaměstnaných osob evidovaných na Úřadu práce. Pro COMPITUM bylo
přínosem i to, že tak vzniklo specializované pracovní místo pro koordinátora
dobrovolníků.
Díky stabilní situaci a dostatku dobrovolníků jsme se mohli soustředit
na založení nové tradice. Protože nás sociální práce dělí na ty, co pomoc
poskytují, a na ty, co ji potřebují, vzniká přirozeně mezi uživateli služby a jejími
poskytovateli bariéra, která u uživatelů podporuje vědomí sociálního vyloučení.
Pro prohloubení vztahů mezi rodinami a dobrovolníky jsme vytvořili nový
doprovodný program COMPITALIE. Z historického pohledu to byly slavnosti
pořádané na rozcestích vzniklých mezi sousedícími pozemky. Jejich smyslem
bylo upevňování mezilidských vztahů. Naše současné COMPITALIE pilotně
proběhly v Železném Brodě, protože se jedná o menší město a lidé zde
přistupují aktivněji ke kulturním akcím.
Začali jsme zářijovým výletem Vejšlap na Šibeňák po okolí Železného
Brodu, během kterého účastníci plnili zábavné úkoly a na závěr opékali buřty.
Druhou slavnost jsme nazvali Než medvědi zalezou, proběhla koncem
listopadu v DDM Mozaika v Železném Brodě, kde děti, rodiče, prarodiče
a dobrovolníci celé odpoledne hráli v prostorách DDM týmové hry a v dílně
vyráběli filcového medvídka. Obě slavnosti se vydařily a na přání dětí, rodičů
a dobrovolníků se budou příští rok opakovat.

JAK PROBĚHL V COMPITU ROK 2013?
Letošní rok byl pro Občanské sdružení COMPITUM stabilizačním. Došlo
pouze k výměně koordinátora dobrovolníků, doplnění týmu o administrativní
pracovnici v Jablonci nad Nisou a krátkodobé přijetí pracovnice - posily
pro sociální práci s dětmi v Železném Brodě. Stabilní personální situace
se projevila nárůstem počtu dobrovolníků v Jablonci nad Nisou, protože jsme
se mohli důkladněji věnovat jejich náboru. Na jabloneckých školách proběhly
dvě náborové akce a postupně bylo proškoleno 23 dobrovolníků.
V Železném Brodě jsme stále řešili nedostatek dobrovolníků.
Mezi středoškoláky byl o dobrovolnickou službu malý zájem. Protože jsme měli
dobré finanční podmínky, mohli jsme si dovolit zaměstnat ještě
jednoho pracovníka, který by se zaměřil na vytváření a rozvíjení pracovních
návyků dětí. Dvouměsíční projekt jsme nazvali Aby škola nebolela. Projekt
se osvědčil a metody práce takto vyzkoušené byly zařazeny do běžné metodiky
práce Compita.
V Jablonci nad Nisou jsme díky většímu počtu studentských dobrovolníků
pracovali více s dětmi. V Železném Brodě jsme měli možnost pracovat více
s rodinou jako celkem a dvojicí rodič – dítě, protože jsme zde měli převážně
dospělé dobrovolníky, kteří pomáhali rodičům při naplňování rodičovského
poslání.
Prohloubili jsme spolupráci s dalšími neziskovkami, které se věnují rodinné
problematice, jako je Mateřské centrum Jablíčko, Občanská poradna, Centrum
pro zdravotně postižené, DDM Mozaika a další.

COMPIŤÁCI
Tým zaměstnanců se v roce 2013 stabilizoval. Na konci kalendářního roku
pracovali v Jablonci tři pracovníci, dva na 1,8 úvazku v sociální oblasti a jeden
na 0,5 úvazku jako administrativní pracovník. V Železném Brodě působili ke
konci kalendářního roku dva pracovníci v sociálních službách společně na 1,5
úvazku.
Supervizoři pracovali na základě dohod nebo dobrovolnicky, vedeni zájmem
o tuto problematiku. Na dva měsíce posílila náš tým i praktikantka – studentka
VŠ se zaměřením na sociální práci.
Dobrovolníků s Compitem během roku 2013 spolupracovalo 53, z toho
27 studentů středních a vysokých škol. V akreditovaném režimu jich pracovalo
celkem 49, z toho v Jablonci 40 a v Železném Brodě 9. Všichni byli proškoleni
a prokázali svou trestní bezúhonnost.
Všichni pracovníci se setkávali na pravidelných poradách, supervizích
a intervizích, výkon dobrovolnické činnosti byl pravidelně jednou za měsíc
monitorován, dobrovolníci měli možnost konzultovat situaci s koordinátorem
nebo supervizorem.
Dobrovolníci odpracovali celkem 1718 hodin.
Podporou naší činnosti byla úzká spolupráce s pracovníky oddělení sociálně
právní ochrany dětí v Železném Brodě a v Jablonci nad Nisou a dalšími
odbornými pracovišti – Krizovým centrem, Rodinnou poradnou, speciálně
pedagogickými centry, právníky, psychiatry, psychology, pediatry, pedagogy
a dalšími odborníky, kteří byli v kontaktu s námi i našimi klienty.

A CO SE NÁM SPOLEČNĚ PODAŘILO?
V rámci komplexního řešení složité rodinné problematiky našich uživatelů
jsme v 91% rodin pomáhali s výchovou dětí, v 61% případech jsme poskytovali
rady týkající se hospodaření domácnosti a finančního poradenství. V 30% rodin
potřebovali naši pomoc v oblasti zajištění bydlení, v 16% rodin jsme pomáhali
řešit domácí násilí. Ve 41% rodin se naše pomoc týkala handicapu v rodině.
Věnovali jsme se 67 dětem, z toho 12 předškolákům, 26 mladším školákům,
18 starším školákům a 10 středoškolákům a učňům. U předškoláků se jednalo
o práci s rodičem a dítětem, tak aby rodiče dokázali lépe rozvíjet schopnosti
svých dětí a připravit je na práci ve škole. U školáků jsme podporovali
a upevňovali pracovní návyky. U některých jsme ve spolupráci s rodiči řešili
i problematiku trávení volného času v rámci kriminální prevence. Ve všech
případech pracovníci spolupracovali s odborníky (pracovníky sociálně právní
ochrany dětí, pedagogy, pediatry, psychiatry, pracovníky krizového centra,
rodinné poradny, speciálně pedagogického centra apod.)
V péči o rodiny nám pomáhalo 49 dobrovolníků v akreditovaném programu,
4 dobrovolníci ve zvláštním režimu v rámci veřejné služby, jeden dobrovolník
na sklonku roku započal přípravu pro práci v akreditovaném režimu.
Naše práce by nebyla možná bez pomoci dalších neakreditovaných
dobrovolníků – řešení technických problémů, transport těžkých předmětů apod..
Další neakreditovaní dobrovolníci pomáhali v rámci spolupráce v Mateřském
centru Jablíčko a Svobodné Základní Škole.
Dobrovolníci odpracovali za tento rok celkem 1718 hodin, placení pracovníci
4140 hodin. Celkem jsme tedy práci s rodinami a činnostmi s tím souvisejícími
(administrativa, pomoc dítěti ve škole, práce s matkami v mateřském centru
apod.) věnovali 5858 hodin.

PODPOŘILI JSME
46 RODIN

POMOHLI JSME
47 RODIČŮM

PRACOVALI JSME
SE 66 DĚTMI
VE VĚKU 1-18 LET

V RODINÁCH
PRACOVALO
49 DOBROVOLNÍKŮ

ODKUD ČÁSTKY PRO COMPITUM PLYNULY?

ZDROJ

ČÁSTKA

Ministerstvo práce a sociálních věcí

495 000

Úřad práce

188 633

Statutární město Jablonec nad Nisou

70 000

Město Železný Brod

22 000

Nadace Euronisa

10 000

Celkem dotace a granty

785 633

Ostatní provozní výnosy

31 193

Úroky
Dary
CELKEM VÝNOSY

18
14 157
831 001

JAK S NIMI COMPITUM HOSPODAŘILO?

POLOŽKA
mzdové náklady

ČÁSTKA
667 653

provozní náklady obou poboček

57 725

technické vybavení

27 775

materiál pro klienty

12 965

cestovní náklady zaměstnanců

1 851

propagace

7 000

školení zaměstnanců

6 882

pojištění dobrovolníků

14 254

CELKEM VÝDAJE

796105

Vratky, nedočerpané dary, úroky

34 896

CELKEM

831 001

MINISTERSTVU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ÚŘADU PRÁCE
STATUTÁRNÍMU MĚSTU JABLONEC NAD NISOU
MĚSTU ŽELEZNÝ BROD
NADACI EURONISA
PANU JAROSLAVU DUŠKOVI

DĚKUJE ZA PODPORU

