Sociální pracovníci i pedagogové se shodují: základem včasné
a účinné pomoci ohroženým dětem je naše aktivní komunikace

Zástupci základních škol z Hlinecka a orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Městského
úřadu Hlinsko pokračují v systematické spolupráci. Únorové setkání bylo věnováno možnostem
a podobám komunikace o případech ohrožených dětí. Na květnovém se bude mluvit o situacích,
kdy na půdu školy vstupují orgány veřejné moci.
V pořadí druhé setkání s názvem Místní spolupráce škol a OSPOD se uskutečnilo
9. února v zasedací místnosti hlinecké radnice. Setkali se zde zástupci většiny základních škol
správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Hlinsko včetně místního gymnázia
a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Právě OSPOD a školy jsou důležitými aktéry místní sítě
služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, kterou tvoří i poskytovatelé sociálních či volnočasových
služeb, pediatři a další.
Jasná komunikace ochrání děti i pedagogy
Sociální pracovníci a pedagogové si vyjasňovali své potřeby a dilemata ve vzájemné komunikaci
o případech ohrožených dětí. Společná skupinová práce přinesla aktérům sítě výstupy využitelné
v praxi. Je jím například komunikační schéma, které navrhuje přehledný postup vzájemného
předávání informací. Přínosem jsou i návrhy doporučeného formuláře oznámení školy o podezření
na ohrožení dítěte a strukturované žádosti OSPOD o zprávu školy o ohroženém dítěti. Setkání
podle účastníků přispělo ke vzájemnému porozumění potřeb v oblasti komunikace a získané
výstupy povedou k účinnější ochraně práv dětí, usnadnění práce a procesní ochraně pedagogů.
Když jde pracovnice OSPOD či policista za dítětem do školy…
Další v pořadí již třetí setkání se uskuteční na přelomu května a června. Účastníci pro něj vybrali
téma vstupu orgánů veřejné moci na půdu školy. Jedná se o takové instituce, které mají ze zákona
oprávnění zabývat se právy a povinnostmi osob, příp. v této věci autoritativně rozhodovat. Ve
vztahu k dětem se jedná např. o orgán sociálně-právní ochrany dětí, policii, státní zastupitelství či
soud. S pozvanými hosty z řad těchto institucí budou účastníci hovořit o situacích, kdy se spolu
mohou ve vztahu k ohroženým dětem v praxi setkat, o svých potřebách a procesních
kompetencích.

Všechna setkání Místní spolupráce škol a OSPOD v ORP Hlinsko jsou organizována Odborem
sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko ve spolupráci s lokálním síťařem,
pracovníkem projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Ministerstva práce a sociálních věcí. Síťař se v lokalitě zaměřuje na podporu komunikace aktérů
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.

Jaroslav Marek,
lokální síťař pro ORP Hlinsko a ORP Chrudim
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
jaroslav.marek@mpsv.cz
www.pravonadetstvi.cz

