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JAK PRACOVALO COMPITUM?
Obtížná životní situace je pro každého člověka příležitostí dělat věci jinak, než bylo doposud jeho zvykem. Stejné je to i v případě rodiny. Obtížná situace je příležitostí 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. 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. Jsou-li rodiče zatíženi stresem z obtížně řešitelné
situace, nedostatečnou životní zkušeností, nebo nemají-li zázemí v širší rodině, mají zpravidla snížené
schopnosti správně se rozhodovat. Tím je i omezena jejich schopnost vytvořit svým dětem harmonické
prostředí.
V roce 2012 jsme se zaměřili na zkvalitnění služby v Železném Brodě a rozšíření služby v Jablonci nad
Nisou. Obě pobočky se během roku odlišně vyprofilovaly. V Jablonci bylo jádro cílové skupiny tvořeno
rodinami, které potřebují převážně pracovat s dětmi a v menší míře jsme se věnovali provázení samotných
rodičů. V Brodě jsme měli šanci pracovat více s rodinou jako celkem a dvojicí rodič – dítě, protože jsme zde
měli převážně dospělé dobrovolníky – rodiče, kteří pomáhali dětem s přípravou do školy a rodičům při naplňování rodičovského poslání. V Jablonci převažovali dobrovolníci - studenti jabloneckých středních škol.
Jabloneckou službu jsme ještě zkusili posílit o dobrovolníky z řad osob evidovaných na úřadu práce.
I zde jsme nalezli několik dobrovolníků, kteří berou dobrovolnictví v období nezaměstnanosti jako příležitost neztratit pracovní potenciál a významně pomáhají tam, kde je zapotřebí.
Prohloubili jsme spolupráci s dalšími jabloneckými neziskovkami, které se věnují rodinné problematice,
jako je Mateřské centrum Jablíčko. Naši dobrovolníci zde nárazově pomáhali při organizování akcí pro
rodiny a zároveň jejich přítomnost na akcích podporovala účast našich klientů, kteří prožívali pocity sociálního vyloučení.

Cesta k řešení rodinných problémů.
Osobní emocionální podpora.
Možnost změny.
Praktická pomoc přímo v rodině.
Individuální práce s rodinou.
Týmová spolupráce odborníků.
Upřímný zájem dobrovolníka.
Most mezi institucemi a rodinou.

COMPIŤÁCI
Terénní sociální služba a dobrovolnické programy poskytovaly rodinám individuálně sestavený komplex
podpůrných činností. Jednalo se o návštěvy v rodině, základní poradenství v oblasti rodinného hospodaření, výchovné a vztahové poradenství, doprovázení při jednání na úřadech, zprostředkování kontaktu
s odbornými pracovišti a další způsoby podpory v těžké životní situaci. Vše probíhalo podle individuálních
plánů a na základě smluvního vztahu jak s rodinami, tak s dobrovolníky. Smyslem našich snah bylo pomoci
klientovi – rodiči k samostatnosti v oblasti vytváření podmínek pro harmonický vývoj dětí.
Občanským sdružením COMPITUM prošlo v tomto roce pět zaměstnanců a v závěru roku se ustálil
stav na třech, jeden pracoval na půl úvazku v Železném Brodě a dva na 1,7 úvazku v Jablonci nad Nisou.
Supervizoři pracovali na základě dohod nebo dobrovolnicky, vedeni zájmem o tuto problematiku. Na tři
měsíce posílila náš tým i praktikantka – studentka VOŠ se sociálně právním zaměřením.
Dobrovolníků s Compitem v roce 2012 spolupracovalo 41, z toho 20 studentů středních a vyšších škol.
V akreditovaném režimu jich pracovalo celkem 32, z toho v Jablonci 23 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 1412 hodin.
Podporou naší činnosti byla úzká spolupráce s pracovníky odd. soc. 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 našimi klienty.

PORADY PRACOVNÍHO TÝMU
Občanského sdružení COMPITUM

JAK PROBĚHL ROK 2012 V COMPITU?
Letošní rok byl pro Občanské sdružení COMPITUM zátěžovým. Z ekonomických důvodů odešla v březnu
zapracovaná kvalifikovaná síla a vzhledem k nejisté dotační situaci za ni nebylo možné okamžitě přijmout
novou pracovnici. Projevilo se to úbytkem dobrovolníků. Z personálních důvodů neproběhly nové náborové akce a školení dobrovolníků a nebyli tedy nahrazeni maturanti, kteří svou službu z důvodu přípravy na
maturitní zkoušky ukončili, novými dobrovolníky. Personálně složitou situaci ještě zkomplikovala kontrola ze
strany Oddělení sociálně právní ochrany Odboru sociálních věcí Libereckého kraje. I přes problematickou
situaci byly její výsledky dobré.
V červnu, po obdržení mimořádného navýšení dotace, nastoupila nová pracovnice, ale neosvědčila se
a skončila s koncem zkušební lhůty. I přes tyto problémy se podařilo zvýšit počet dobrovolníků o 5 a nahradit
tak odešlé maturanty pro příští školní rok.
V září jsme začali připravovat nový projekt – spolupráci s nezaměstnanými osobami se středo- nebo vysokoškolským vzděláním, evidovanými na Úřadu práce. Záměrem nebylo jenom rozšířit pomoc klientským
rodinám, ale i nabídka činnosti pro vzdělané nezaměstnané. Od listopadu jsme uzavřeli s ÚP smlouvu o službě Rodinný pomocník a připravili 8 osob k vykonávání činnosti obdobné dobrovolnické službě. V souvislosti
s touto činností jsme vytvořili nové pracovní místo pro koordinátora této činnosti. Již z předchozích období
jsme měli nabídky na spolupráci ohledně dobrovolnické služby vykonávané mimo terénní službu Občanského sdružení COMPITUM. Za této situace jsme tedy uzavřeli smlouvy o spolupráci s Mateřským centrem
Jablíčko a Svobodnou Základní Školou. Projekt Rodinný pomocník bude samostatně hodnocen v listopadu
příštího roku.
Čas předvánoční nám zpestřila opět kontrola ze strany pracovníků Krajského úřadu, tentokrát zaměřená
na registrační podmínky služby. I v tomto případě jsme po odstranění několika administrativních nesrovnalostí měli vše v pořádku. Rok 2012 byl tedy, i přes ekonomicky a personálně složitou situaci, rokem úspěšným.
I v dalším roce bychom chtěli rozšiřovat možnosti pomoci rodinám v obtížné situaci. Chtěli bychom se více
věnovat volnému času rodin, prohloubit spolupráci s Mateřským centrem Jablíčko, pokračovat ve spolupráci
s Úřadem práce a rozšířit tým placených pracovníků (dle finančních možností).

LEDEN:

2 prac. JN + 1 prac. ŽB + 16 dobrovolníků = 19

DUBEN:

1 prac. JN + 1 prac. ŽB + 12 dobrovolníků = 14
A kontrola KÚ z odboru sociálních věcí,
oddělení sociálně právní ochrany 			
… prošli jsme

ČERVEN:

2 prac. JN + 1 prac. ŽB + 17 dobrovolníků = 20

ZÁŘÍ:

1 prac. JN + 1 prac. ŽB + 17 dobrovolníků = 19

LISTOPAD:

2 prac. JN + 1 prac. ŽB + 27 dobrovolníků = 30

PROSINEC: A opět kontrola KÚ z odboru sociálních věcí,
tentokrát z oddělení sociálních služeb
zaměřená na plnění podmínek registrace … i tentokrát jsme prošli
SKÓRE ROKU 2012 JE DOBRÉ: 			
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A CO SE NÁM SPOLEČNĚ PODAŘILO?
Během roku jsme pracovali v 35 rodinách a spolupracovalo s námi 36 rodičů. V 21 případech jsme pomáhali s výchovou dětí, v 27 případech jsme doučovali, v 7 případech jsme poskytovali rady týkající se celkového vedení domácnosti. V 7 rodinách potřebovali naši pomoc v oblasti vedení domácího hospodaření, v 11
rodinách jsme poskytovali základní dluhové poradenství. V 11 rodinách se naše pomoc týkala handicapu
v rodině a v 8 případech využití volného času dětí. V jedné rodině jsme podporovali rodiče při návratu dětí
z dětského domova, ve 3 rodinách jsme provázeli matku s problémy souvisejícími s domácím násilím.
A další výsledky? (Nejsou definitivní, naše služba v rodinách pokračuje.) 9 dětí se dostalo do bezpečnějšího a láskyplnějšího prostředí ke starostlivějšímu rodiči, tři ženy se vzpamatovaly z následků domácího násilí,
4 rodiče se vyrovnali s handicapem svým nebo dítěte a jsou schopni mu poskytnout oporu, 5 rodičů se naučilo umořovat své dluhy a nevytvářet nové. Věnovali jsme se 58 dětem, z toho 6 batolatům, 8 předškolákům,
23 mladším školákům, 17 starším školákům a 4 středoškolákům a učňům. U 5 batolat se jednalo o práci
s matkou a dítětem, tak aby dokázala lépe rozvíjet jeho schopnosti, u jednoho o zajištění základních potřeb.
S předškoláky jsme pracovali v rámci přípravy na školu, školáky jsme doučovali. U 8 jsme ve spolupráci s rodiči řešili i jejich volný čas. Ve většině případů sociální pracovnice spolupracovaly 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 32 dobrovolníků v akreditovaném programu, 7 dobrovolníků ve zvláštním
režimu v rámci veřejné služby, dva dobrovolníci na sklonku roku započali přípravu pro práci v akreditovaném režimu. Naše práce by nebyla možná bez pomoci dalších neakreditovaných dobrovolníků – řešení
technických problémů a transport těžkých předmětů. Další neakreditovaní dobrovolníci pomáhali v rámci
spolupráce v Mateřském centru Jablíčko a Svobodné Základní Škole. Dobrovolníci odpracovali za tento rok
celkem 1412 hodin, placení pracovníci 3535 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
4947 hodin.

PROVÁZELI JSME
A DOUČOVALI
58 DĚTÍ

PROVÁZELI JSME
36 RODIČŮ

POMÁHALO NÁM
32 DOBROVOLNÍKŮ

VSTOUPILI JSME DO 35 RODIN

Zdroje finančních prostředků
na službu v roce 2012
1

Příspěvek od Statutárního města Jablonec nad Nisou

2

MPSV

3

MV

4
5

Město Železný Brod
jako prostředník p. Jaroslava Duška
Úřad práce
- příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením

6

Nadace Euronisa

7

Sponzorský dar Bacovský

8

Vlastní zdroje
ZDROJE CELKEM

částka
80 000,00
250 000,00
5 000,00
20 000,00
142 372,00
20 000,00
5 000,00
506,00
522 878,00

Celkové náklady na sociální službu
1. materiálové náklady - kancelářské potřeby

7 044,00

2. nemateriálové náklady

67 059,00

2.1. služby

31 556,00

2.1.1. nájemné prostor pro práci s dobrovolníky

4 500,00

2.1.2. konzultace k ochraně dat, zabezpečení ochrany dat

4 000,00

2.1.3. supervize

2 500,00

2.1.4. ekonomické služby

11 000,00

2.1.5. školení pracovníků

1 600,00

2.1.6. propagace

7 956,00

2.2. cestovní náklady
2.3. spoje (telefon, internet, poplatky)
3. osobní náklady
4. OSTATNÍ NÁKLADY - pojištění dobrovolníků
NÁKLADY CELKEM

234,00
35 269,00
434 025,00
14 750,00
522 878,00

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Děkujeme
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Ministerstvu vnitra
Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou
Nadaci EURONISA
Městu Železný Brod
Panu Jaroslavu Duškovi

