Jak jsme prošli rokem 2016...
...aneb Výroční zpráva Compita, z.s.
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Každá náročná rodinná situace je výzvou ke změně, informací,
že „tudy již dál cesta nevede“. My chceme být průvodci a rádci
na nové cestě.

Destabilizace rodinných poměrů se nejvýrazněji podepíše

na dětech, které se cítí ohrožené a škola pro ně přestává být důležitou.
Rodiče soustředění na rodinný problém jim věnují méně pozornosti

a děti se cítí při plnění povinností opuštěné a málo nebo vůbec
nepodporované. V nejhorším případě nedokončí základní školu a
končí v evidenci úřadu práce. Přitom mají potřebu někam patřit,
tíhnou k partě, a ta může být závadová.

Postupem času jsme se tedy vyprofilovali ve službu,
která umí rodinám účinně pomoci s problémy dětí

ve vztahu ke vzdělávání. Jme si vědomi, že velkým
problémem „našich“ dětí je absence vhodných vzorů.
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dobrovolníci zaměření na doučování dětí.
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jako

V roce 2016 jsme poskytli sociálně aktivizační službu 50 rodinám v Libereckém
kraji. Nadále jsme působili ve dvou oblastech – na jablonecku (3,6 pracovníka) a
železnobrodsku (1,2 pracovníka). V rámci ORP Jablonec nad Nisou jsme pracovali s 34
rodinami, v rámci ORP Železný Brod pak se 16 rodinami. Věnovali jsme se tak 152
osobám, z toho 86 dětem a 66 dospělým. Věkové složení uživatelských rodin je zřejmé z
níže uvedeného grafu.
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mladiství 14

dospělí 66

Personálně byla služba v terénu zajištěna třemi pracovníky pracujícími pod
vedením sociálního pracovníka. Těm v průběhu roku postupně pomáhalo 21

dobrovolníků. Všichni pracovali formou home-office pro pružnější časové pokrytí
potřeb uživatelů, tzn. že uživatele navštěvovali doma nebo na jimi zvoleném místě v
době mezi 9 a 20 h a administrativu zpracovávali doma, tak aby pracovali 40 h
týdně.

Pro zajištění systematičnosti služby se scházeli dvakrát
měsíčně na společné poradě v sídle spolku a podle potřeby

na individuálních konzultacích s vedoucí pracovnicí nebo
s psychologem. Jednou týdně pracovala vedoucí pracovnice
v Železném Brodě. Původně jsme plánovali přijetí nové

pracovní

síly

částečně

pro

terénní

práci

(0,5)

a administrativu (0,2), nepodařilo se nám najít vhodnou
osobu, která by zvládla práci naším osvědčeným způsobem.
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pracovníků a dovednosti organizovat si čas. Po zkušenostech

s pracovníky v loňském roce jsme se po půl roce hledání
rozhodli nezvyšovat počet pracovníků, ale raději zefektivnit

práci i související administrativu. Také jsme zintenzivnili
péči psychologa o tým. Tak došlo k výrazné výkonnostní

stabilizaci týmu. Výsledkem jsou dosažené hodnoty (viz
dále).

V číslech naše práce vypadala následovně. Přímé sociální práci s uživateli a jejich
dětmi jsme věnovali 3341 hodin, sociálně právní ochraně 631 hodin, 3081 hodin
pohltila administrativa, školení, semináře a supervize. Náš psycholog se věnoval
rodinám a pracovníkům 40 hodin, poskytoval jim konzultace a supervize. Dobrovolníci
nám přispěli 716 hodinami.
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Tématicky se naše práce týkala v 60% rodin nevhodného
chování

dětí

a jejich doučování (v 78% rodin). 72% rodin

potřebovalo pomoci v komunikací

s institucemi. Z toho je

zřejmé, že ne všechny děti, které měly problémy s učením, je

měly také s chováním. 54% uživatelů mělo situaci ztíženou tím,
že jsou samoživitelé. Díky pravidelnému a častému kontaktu
s rodinami jsme byli schopni rozlišit, jedná-li se o skutečné samoživitele, ne
nesezdané partnery vydávající se za samoživitele z důvodu sociálních výhod. Té
první skupině jsme věnovali zvýšenou pozornost a podporu. 50% rodin jsme
pomáhali vyrovnat se s nějakou konfliktní situací. Dalšími řešenými tématy byla

pomoc s dokumenty, doprovody k jednání na úřadech, zdravotní problémy dětí a
rodičů, hledání práce, bytu,
vyrovnání se

kriminalita

a

závislosti,

dluhy a

exekuce,

s porozvodovou situací. 20% uživatelů naší služby byli cizinci a

my jsme je podporovali při adaptaci na české prostředí.
Měřítkem následujícího grafu je rodina.
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Z výčtu témat spolupráce s rodinami

uživatelů je zřejmé, že řešená problematika

byla rozsáhlá, sami bychom na ni nestačili.
Spolupracovali
V

případě

jsme proto

46%

rodin

s

s

odborníky.

pracovníky

jabloneckého a železnobrodského OSPOD.
Krátkodobě jsme byli v kontaktu s pracovníky

OSPOD Tanvald, Praha, Brno a

Česká Třebová z důvodu řešení situace dětí, které přecházely do nového prostředí.
Dluhovou problematiku jsme konzultovali s pracovníky Občanské poradny, exekuce
s

Exekutorským

úřadem.

Většinou

jsme

uživatele

doprovázeli

a

pomáhali

jim

připravovat podklady, resp. uspořádat dokumenty. Problémy s chováním dětí jsme

v případě potřeby řešili s SVP Čáp, některé děti našich uživatelů byly a jsou jejich
klienty. S podporou Pedagogicko psychologické poradny jsme pomáhali dětem

s poruchami učení a chování. V případě některých mladistvých jsme spolupracovali
s pracovníky Úřadu práce. To když se mladiství rozhodli, že se nevyučí, ale rovnou

po ukončení povinné školní docházky se zaregistrují, aby mohli pobírat sociální
dávky, tak jak se tomu naučili od svých rodičů. Probační a mediační službě
a rodičům jsme pomáhali dohlížet nad mladistvými, kteří vykonávali veřejné práce.
Ve dvou případech jsme spolupracovali s Advaitou z důvodu léčené drogové závislosti.

Nadále jsme se setkávali v prostorách fary OS ČCE v Jablonci nad Nisou a SVČ

Mozaika v Železném Brodě.

Přes velice dobrou spolupráci s Gymnáziem Dr. Antona
Randy se nám ani letos

nedařilo získat potřebný počet

dobrovolníků. Je to škoda, obracejí se na nás sociálně slabé

rodiny, které si nemohou dovolit platit dětem doučování.
Domníváme se, že je za tím pragmatismus studentů. Proč by

.

měli dělat zadarmo to, co jim většina rodičů ráda zaplatí?
Děti ze sociálně slabých rodin tak zůstávají v nevýhodě.
Pokusili jsme se oslovit úřad práce, ale společně jsme nenalezli
způsob, jak uskutečnit nábor.

Dalším pokusem byla žádost

nadacím o příspěvek na kapesné pro
studenty,

kteří

by

děti

doučovali.

Oslovili jsme Preciosu, Euronisu, J&T,

ale ani zde jsme nepochodili. Budeme
hledat

dál,

jak

doučování

zajistit

i bez dostatečného počtu dobrovolníků.

Máme pověření k výchovnému poradenství dle Zákona o SPOD č. 359/1999 Sb..

V případě 23 rodin nás o spolupráci požádali pracovníci OSPOD, 27 rodin nás

oslovilo samo na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny, psychiatra,
psychologa, třídního učitele, výchovného poradce. Této činnosti jsme v letošním roce
věnovali

631

hodin.

Spočívala

ve

vstupním

šetření

v

rodinách,

nastavení

individuální plánu práce s rodinou a vedení terénních pracovníků během realizace
plánu. Obsahem této činnosti v rodinách bylo řešení neshod v péči o děti po rozpadu
rodiny,

kdy

byly

děti

stresované

konfliktním

chováním

rodičů;

nedostatečná

komunikace rodičů se školou vedoucí k nezvládání školních povinností; vztahy
poznamenané proběhlým domácím násilím, prekriminální chování dětí, dětská
kriminalita, záškoláctví, návrat dítěte z ústavní péče,
odchod dítěte z učiliště nebo nenastoupení do učení,

návrat rodiče z výkonu trestu a následná stabilizace
rodiny,

problémy

spojené

s

řešenou

drogovou

závislostí u rodičů. Pro přehlednost uvádíme graf.
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Chceme, aby děti prožívaly šťastné dětství v zázemí své rodiny.

