Lépe se známe, lépe pomáháme.
Pomoc ohroženým školním dětem na Hlinecku jde do další fáze
Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Hlinsko a zástupci
škol ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko završili sérii setkání nad
společnými tématy, které se týkají ochrany ohrožených školních dětí. Letos se sešli již dvakrát.
Poprvé proto, aby se neformálně setkali se zástupci podpůrných školských a sociálních služeb,
podruhé proto, aby zhodnotili přínos spolupráce a naplánovali, kudy společné úsilí dále
směrovat.
Když lokální síťař – regionální projektový pracovník Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast
ochrany práv dětí – před dvěma lety na Hlinecku zjišťoval, co je potřeba v oblasti profesionální
pomoci dětem a jejich rodinám změnit, brzy bylo jisté, že bude třeba zahájit systematickou
spolupráci institucí a jednotlivců různých odborností, tzv. meziresortní spolupráci. V úzké
spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví, který se ujal pořadatelství aktivity,
vznikl cyklus setkávání s názvem Místní spolupráce škol a OSPOD, do kterého byly kromě zástupců
základních škol a pracovníků OSPOD postupně zapojeni i zástupci škol mateřských, pracovníci
školských poradenských zařízení, sociálních služeb, policie či soudu.
Seznámili se v kavárně
Počátkem března se setkali zástupci mateřských a základních škol včetně zdejšího gymnázia,
s pracovníky OSPOD a s pracovníky místních a spádových sociálních a školských podpůrných služeb
v příjemném prostředí kavárny Městského kulturního klubu Hlinečan. Aby se účastníci vzájemně
lépe poznali, a mohli tak snadněji spolupracovat na předcházení a řešení nepříznivých situací
předškolních a školních dětí a jejich rodin, organizátoři pro ně připravili řízenou kavárenskou
diskusi. Na setkání se hovořilo především o tom, v jakých situacích a za jakých podmínek se může
učitel, dítě či rodiče obrátit na přítomné odborníky a jejich služby. Akci, kterou navštívily a své
služby nabídly i zástupkyně odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, hodnotili všichni
účastníci velmi pozitivně. Ocenili neformální prostředí, způsob diskuse a především osobní setkání
s klíčovými odborníky. Právě toto „kavárenské“ setkání bylo pro mne nejpřínosnější. Lépe jsem se
seznámila s lidmi a službami, na které se mohu obrátit ve prospěch některého z dětí, aniž by bylo
třeba kontaktovat OSPOD. Vážím si načerpané inspirace, přínosné bylo dozvědět se, co říci, jak
a komu, zhodnotila setkání Věra Freiová, pedagožka a metodička prevence Gymnázia K. V. Raise
a Středního odborného učiliště v Hlinsku.
Spolupráce se osvědčila, pokračujeme!

Během slunečného jarního dopoledne 26. dubna se v hostitelských prostorách Domova seniorů
Drachtinka uskutečnilo již 6. setkání Místní spolupráce škol a OSPOD určené k bilancování
dosavadní společné práce a naplánování její další podoby. Na setkání byly připomenuty důvody,
které stály v počátcích setkávání, shrnuty praktické výstupy spolupráce a diskutován její přínos.
V závěru setkání se přítomní zástupci škol a školek a OSPOD dohodli na pokračování pravidelných
tematických setkání jako doposud. Navíc se shodli na potřebě pořádání tzv. kasuistických
(případových) setkání, kde budou moci na anonymizovaných aktuálních „případech“ prohlubovat
společné pracovní postupy, jak co nejlépe pomoci dětem a jejich rodinám v nesnázích.
V posledních letech zažíváme s našimi partnery v oblasti péče o ohrožené děti mnohem
intenzivnější spolupráci. Osobní znalost a vzájemná komunikace mezi aktéry sítě služeb je nyní díky
aktivitám projektu, do kterého jsme se s kolegyněmi z pracoviště zapojili, na lepší úrovni. Proto
jsem rád, že jsme se dohodli na způsobu jak v započaté práci pokračovat, podtrhuje důležitost
takovýchto setkávání Martin Vtípil, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Městského úřadu Hlinsko.
Místní spolupráce ve prospěch ohrožených dětí bude pokračovat svým 7. setkáním v novém
školním roce. To bude věnováno tématu začleňování dětí s cizí státní příslušností do povinné školní
docházky.
Místní spolupráce škol a OSPOD ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko je
realizována v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Ministerstva práce a sociálních věcí. Lokální síťař se v lokalitě zaměřuje na podporu komunikace
jednotlivců a institucí místní sítě služeb pro ohrožené děti, aby mohli efektivně spolupracovat při
řešení případů ohrožených dětí a jejich rodin. Více o projektu najdete na www.pravonadetstvi.cz.
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