Výroční zpráva o činnosti
Občanského sdružení COMPITUM
v roce 2015

PRŮBĚH ROKU 2015
Občanské sdružení COMPITUM vzniklo v roce 2009 aby zaštítilo poskytování sociálně aktivizační služby rodinám ohroženým nějakým způsobem
sociální exkluzí. Od počátku jsme plánovali do tohoto procesu zapojit občany - dobrovolníky. Nejprve to byly dospělé osoby s rodičovskou zkušeností, postupně
se k nám přidávali i studenti z místních gymnázií, kteří se nám výrazně osvědčili při práci s dětmi. V současné době tuto formu pomoci dětem z rodin ohrožených
sociálním vyloučením od nás převzaly i další jablonecké organizace, to znamená, že jsme se stali na jablonecku průkopníky zapojení občanů do pomoci potřebným
rodinám, a to nás těší.
První dva roky jsme pracovali pouze na jablonecku, od roku 2011 máme pobočku v Železném Brodě.
Od počátku jsme se snažili poskytovat profesionální služby, a proto máme od podzimu roku 2009 sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
registrovanou u Krajského úřadu, dobrovolnickou službu akreditovanou u Ministerstva vnitra a jsme pověřeni výkonem sociálně právní ochrany dětí.
Průběh poskytování sociálně aktivizační služby byl v tomto roce rozdělen do dvou fází. Z předchozího roku pokračovala naše participace na realizaci
Projektu IP5, v rámci které jsme na jablonecku poskytli subdodávku služby Občanskému sdružení D.R.A.K.. Pro ni jsme museli upravit a sjednotit dokumentaci
a evidenci kvantity služby. Byl to proces poměrně náročný, ale jeho výsledkem je přehledný systém evidence úkonů, který poskytuje reálnou zpětnou vazbu o kvalitě
i kvantitě sociální služby. Takto jsme zpočátku pracovali se 20 rodinami zapojenými v Projektu IP5. Současně jsme v Železném Brodě a v jabloneckých rodinách,
které nebylo možné do projektu zařadit, pokračovali v sociálně aktivizační službě podle našich obvyklých metod práce. Zapojením do Projektu IP5 jsme tak měli
v předchozím roce možnost vyladit dokumentaci. Nový systém evidence služby se osvědčil natolik, že jsme jej během prvního čtvrtletí rozšířili na celou SAS

poskytovanou Compitem v rámci obou poboček.
V Železném Brodě jsme uspořádali již čtvrté COMPITALIE. Zábavného odpoledne na téma „Naše rodina v akci“ se zúčastnily všechny železnobrodské
rodiny, tři zaměstnanci a dva dobrovolníci.
Tento rok byl posledním rokem probíhajícím pod hlavičkou Občanského sdružení COMPITUM.

MY A NAŠE RODINY
Rodina je jednou z měrných jednotek naší služby. Tu jsme letos v průběhu roku poskytovali 44 rodinám, resp.
132 osobám. Pobočka v Jablonci nad Nisou podpořila 31 rodin, 88 osob, 50 dětí, v Železném Brodě podpořila
13 rodin, 44 osob, 25 dětí. 20 rodin, tzn. 76 osob, bylo v období 1.1. - 31.5. 2015 zapojeno v projektu IP5.
Původně jsme předpokládali že během roku uzavřeme smlouvy se 45 rodinami, ale náročnost práce z důvodu
mnohočetné problematiky v některých rodinách nám neumožnila pracovat s větším množstvím uživatelských
rodin. Proces poskytování služby také narušila výměna zaměstnanců na jedné jablonecké pozici v terénu, která
proběhla

z 31.5. 2016 na 1.6.2015 v souvislosti s ukončením práce na Projektu IP5. Potvrdili jsme si,

že nejlepším pracovníkem je ten, který si před uzavřením pracovní smlouvy vyzkoušel dobrovolnickou pozici. Službu v terénu poskytovali na plný úvazek tři
pracovníci pracující pod vedením, sociálně právní ochranu poskytovala vedoucí pracovnice pracující na 0,8 úvazku.
Naše práce je specifická tím, že pracujeme formou home office. Je to forma, která umožňuje terénnímu pracovníkovi pracovat z domova. Tato forma
spolupráce je založena na důvěře a respektu .Klade mnohem vyšší nároky na komunikaci v týmu i na způsob organizace práce založené na stanovení úkolů a cílů.
Je to forma, která je efektivní pro organizaci a vstřícná a flexibilní k potřebám rodin. Formou home office si pracovníci rozvrhnou kontakty s rodinami tak, jak to

rodinám vyhovuje a rodiče jsou pak více nakloněni ke spolupráci.
Použitá fota jsou pouze ilustrační.

TÉMATA SOCIÁLNÍ PRÁCE (%)
rodičovské dovednosti
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti prováděné
s dětmi i dospělými tvořily 62% naší práce, doprovázení dětí i dospělých
11%, emocionální opora a zpracovávání nových zkušeností 30% času
stráveného s uživateli služby a jejich dětmi.
Pracovali jsme s 52 rodiči a čtyřmi zákonnými zástupci.
Věnovali jsme se 76 dětem, z toho 17 dětem v předškolním věku, 25
mladším školákům, 25 starším školákům a 9 mladistvým.
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Jednotlivá témata sociální práce se navzájem podmiňují.
Pokud nemá např. rodič dostatečně rozvinuté rodičovské dovednosti,
zpravidla nezvládá péči o harmonický rozvoj dětí, bývá problematická
finanční stránka rodiny, nedostatečně komunikuje se školou, neumí
samostatně nakládat s dokumenty a nespokojenost narušuje vztahy v
rodině. Školní problematika byla naší nejčastější zakázkou. Proto jsme
úzce spolupracovali nejen s příslušnými pracovníky škol (třídními učiteli
a výchovnými poradci), ale také s Pedagogicko psychologickou
poradnou a klinickými psychology.
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V rámci poskytování sociálně aktivizační služby posuzujeme situaci z pohledu rodiny jako celku a s dětmi pracujeme až
ve chvíli, kdy toho rodič není schopen. Smyslem námi poskytované služby je naučit rodiče vědomě tvořit lepší prostředí pro rozvoj dětí. S tím
souvisí potřeba pověření k sociálně právní ochraně dětí.
Abychom byli schopni děti opravdu efektivně chránit před škodlivými vlivy, je důležitá prevence. Tady máme dobrou zkušenost
ve spolupráci se školami, resp. třídními učiteli a výchovnými poradci. Oni mají díky každodennímu kontaktu s dětmi možnost poměrně brzo

postřehnout, že s dítětem není něco v pořádku a nabídnout rodině naši pomoc.

Stejným způsobem nás k rodině může přivést pracovník

Pedagogicko psychologické poradny nebo psycholog. Se všemi těmito pracovníky úzce spolupracujeme.
Velký význam pro práci s dětmi má i naše spolupráce s pracovníky OSPOD měst, ve kterých působíme - Jablonec nad Nisou a
Železný Brod. Spolupracovali jsme také s OSPODy měst Tanvald a Česká Třebová. Nejčastější zakázkou ze strany OSPOD bývá neschopnost
rodičů vést děti k pravidelné přípravě do školy a organizovat dětem volný čas. Důsledkem jsou pak tendence vyhýbat se škole, utíkat z domu,
toulat se s partou a páchat trestnou činnost. Při řešení takových problémů spolupracujeme s Probační a mediační službou. Při péči o děti, které se
rozhodly po 15 roce věku nestudovat a nepracovat, spolupracujeme s pracovníky Úřadu práce.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
– ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA (%)
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DOBROVOLNICTVÍ
I v letošním roce jsme spolupracovali s dobrovolníky. Bohužel však míra ochoty pomáhat druhým ve společnosti klesá a s ní klesá i počet
našich dobrovolníků. Některé jablonecké organizace pochopily, že pomoc dobrovolníků může docela zásadně podpořit efektivitu sociální služby a pojišťují
si zájem dobrovolníků vyplácením kapesného. Tím ovšem znehodnocují pojem dobrovolník. Ve výsledku se tak student zpravidla rozhodne, že bude
raději pracovat za peníze, než aby pracoval zadarmo. Přes tyto problémy se nám noví dobrovolníci přihlásili, i když jejich počet během roku poklesl.
Nábory jsme prováděli s podporou výchovných poradců na Gymnáziu Dr. A. Randy (2x), Gymnáziu U Balvanu (2x) v SUPŠ v Železném Brodě. Podařilo
se nám získat 11 dobrovolníků.
Během roku s Compitem spolupracovalo postupně 31 dobrovolníků, odpracovali 1440 hodin při práci s uživateli služby a jejich dětmi,
účastnili se přípravného školení a čtyř supervizí vedených psychologem. Pravidelně odevzdávali záznamy o své dobrovolnické službě a konzultovali
postupy se svými klíčovými pracovníky.
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NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2015
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Celkové náklady na službu
činily 1 319 183 Kč.
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Rodiče musí naplnit dětský kbelík se sebevědomím natolik, aby zbytek světa nemohl
vytvořit v kbelíku díry, kterými by všechno vyteklo.
Alvin Price

