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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
PILOTNÍ PROJEKT OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ COMPITUM
(dále jen OSC)
REALIZACE OD 1.5. DO 31.12. 2009

Občanské sdruţení COMPITUM (dále OSC) vzniklo v Jablonci nad Nisou na podporu rodin
potýkajících se s obtíţnou ţivotní situací.
Slovo „compitum“ znamená v latině rozcestí. Rodina nacházející se v této situaci stojí na
rozcestí, ze kterého můţe pokračovat dál po správné cestě, pokud se rozhodne pro správný směr. Jeli však zatíţena stresem, má sníţené schopnosti se správně rozhodovat. Sociální pracovník a
dobrovolní terénní pracovníci by měli být těmi, kteří prostřednictvím vedení a emocionální podpory ve
spolupráci s odborníky pomohou rodině zlepšit její kompetentnost k řešení sloţitých situací.

VLASTNÍ ČINNOST
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
proběhly ještě v březnu a dubnu, před započetím vlastní činnosti. Jednalo se o kontaktování
spolupracujících a institucí (OSPOD, poradna Cesta o.s. a Komunitní plánování města). Metodicky
nás podpořilo o.s. Střep, které se zabývá sanací rodiny. Zároveň byly ve spolupráci s těmito
organizacemi doladěny standardy a příslušná dokumentace. Zajistili jsme propagaci projektu. Tím byly
vytvořeny podmínky pro získávání dobrovolníků a klientů.

2. DOBROVOLNÍ TERÉNNÍ PRACOVNÍCI (dále DTP)
pracovali v terénu po proškolení a na základě smluvního vztahu (Dohoda o dobrovolné terénní práci).
Podepsali závazek mlčenlivosti a byli poučeni o nakládání s důvěrnými a citlivými údaji. Pro práci
v terénu byli pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny Praha a byla jim poskytována supervize,
intervize. V terénu byli monitorováni koordinátorkou.
OSC prošlo postupně 21 DTP. Se všemi byl proveden vstupní motivační rozhovor, na základě kterého
si lépe ujasnili svoje představy o dobrovolnictví a moţnosti jejich realizace v rámci terénní práce pro
OSC.
O jednáních byly vedeny záznamy, které jsou uloţeny v aktech OSC v souladu se zásadami nakládání
s osobními daty podle Zákona 101/2000 Sb.
8 zájemců o DTP se po úvodním rozhovoru rozhodlo věnovat spíše seniorům nebo nemocným
v nemocnici. Byly to vesměs osoby v seniorském věku (65-75 let) a uţ se necítily kompetentními
situaci rodiny s dětmi. Byly jim předány kontakty na příslušné instituce, ve kterých by se mohli
realizovat lépe.
Motivace jednoho muţe nám nebyla tak úplně zřejmá, sám neměl zkušenosti s výchovou dětí a
působil dojmem, ţe dobrovolná práce není ani tak jeho zájmem, jako zájmem jeho rodiny. Byl odkázán
na dobrovolníky v nemocnici.

7 DTP prošlo školením a v současné době se 5 z nich věnuje „své“ rodině. 1 DTP spolupráci s rodinou
ukončila, protoţe její sluţby nebylo v rodině nadále třeba, matka dovedla změnit svoje postoje natolik,
ţe si jiţ svoje problémy řeší samostatně. 1 DTP prošla školením, ale z důvodu změny pracovních
podmínek v zaměstnání nemohla nastoupit do terénu (vrací se pozdě ze zaměstnání), pomáhala tedy
jako dobrovolník nárazově v oblasti administrativy podle vlastních časových moţností.
3 dobrovolnice musely ze závaţných rodinných důvodů přerušit školení. 2 z nich mají i nadále zájem o
DTP a jsou s námi v kontaktu. Plánují návrat do řad DTP.
1 zájemce o DTP není kompetentní pro terénní práci (mladý bezdětný muţ), ale pomáhá v oblasti
technické (práce s PC).
Na konci roku nás oslovil další muţ, je veden jako potenciální DTP a po proškolení bude uveden do
terénu.
Vstupním rozhovorem tedy prošlo 21 osob, kompletně bylo proškoleno 7 osob (individuálně10-15
dvouhodinových lekcí), částečně byli proškoleni 3 zájemci ( 1x2 lekce, 1x6 lekcí, 1x3 lekce).
V rámci péče o tým DTP proběhlo 12 hodin supervizí, 4 hodiny intervizí a 10 hodin individuálních
konzultací. V péči o tým nám pomáhal Mgr. Petr Selinger z Poradny pro rodiče a děti Cesta.

3. PRÁCE S KLIENTY
Informovanost potenciálních klientů byla zajištěna spoluprací s institucemi, které by naši sluţbu mohly
našim potenciálním klientům doporučit. Nepředpokládali jsme příliš, ţe by nás klient oslovil sám.
Praxe nám tento předpoklad potvrdila. I klientka, která nás oslovila sama dostala kontakt na nás od
třetí osoby. Propagační akce, které během roku proběhly, slouţily spíš k informování veřejnosti o tom,
ţe v Jablonci nad Nisou takováto sluţba existuje.
Vlastní práce v rodinách probíhala v reţimu 1:1, tj. jeden DTP pro jednu rodinu. Naši DTP pracovali
během roku v 6 rodinách. S 1 rodinou jsme mohli jiţ spolupráci ukončit, matka pochopila, v čem je
základ problému, další sluţbu dobrovolnice nepoţaduje, ale je s OSC v kontaktu podle potřeby
konzultačně.
V jedné rodině jsme museli z důvodu zhoršení rodinné situace krátkodobě (na 2 měsíce) umístit 2
DTP, tak aby matka měla moţnost konzultovat častěji, neţ 1x týdně. V současné době je situace
stabilizovaná a v uvedené rodině je opět 1 DTP.
V rodinách odpracovali naši DTP přibliţně 250 hodin, na supervizích 70 hodin, monitoringem a
konzultacemi 70 hodin.

4. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI
Probíhala na začátku převáţně s pracovníky OSPOD. Později, tak jak jsme viděli hlouběji do
problematiky rodin, navázali spolupráci s dalšími institucemi:
Poradnou pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou,
Rodinnou poradnou v Liberci,
Speciální MŠ ve Hřbitovní ulici,
Intervenčním centrem pro osoby ohroţené domácím násilím ve Vratislavicích nad Nisou,
Praktickou ZŠ v Ţelezném Brodě,
Praktickou ZŠ v Jablonci nad Nisou, Jugoslávské ul.,
ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou,
Střediskem výchovné péče Čáp v Liberci.
Byli jsme poţádáni o vypracování zpráv pro Okresní soud v Jablonci nad Nisou a svědectví u
Krajského soudu.
Spolupracovali jsme s dalšími NNO v rámci komunitního plánu.
Na sklonku roku jsme začali spolupracovat s jabloneckými skauty, připravujeme společnou propagační
akci, která bude realizována v rámci Národního týdne manţelství v příštím roce. Do budoucna vidíme
spolupráci s nimi jako moţnost pro realizaci volného času dětí z méně podnětného rodinného
prostředí.

5. METODICKOU PODPORU
nabídlo praţské občanské sdruţení STŘEP – Věra Bechyňová, DiS., která se zabývá obdobnou
problematikou. V rámci toho se 6 DTP s koordinátorkou a supervizorem zúčastnilo celodenního
odborného semináře Právo dítěte na ţivot ve vlastní rodině pořádaným v Liberci ve spolupráci s
Úřadem vlády ČR, STŘEP, o. s. a KÚ Libereckého kraje.
Práci s DTP jsme konzultovali s pracovníky o.s. Hestia Praha, koordinátorka absolvovala jejich
školení.

6. ZÁVĚR
Cílem pilotního projektu bylo zjistit, má-li takováto forma podpory rodiny opravdu pozitivní dopad na
změnu rodinného klimatu a tím i na sníţení potenciálu k závadovému chování dětí.
Byli jsme účastni, případně jsme podávali zprávu ohledně dětí ke 3 jednáním o ústavní výchově,ve
všech třech případech zůstalo dítě v rodině, protoţe se rodinná situace díky naší pomoci zlepšila.
Naopak jsme poskytli emoční podporu v rodinách, kde by diagnostický pobyt mohl pomoci
k adekvátnějšímu výchovnému postupu.
Jako nezbytnost pro další podporu rodin se jeví realizace dalšího typu DTP, a to doučování dětí
z našich klientských rodin. Pro tuto práci nebude nutný předpoklad rodičovské zkušenosti
potenciálního dobrovolníka, naopak mladý student SŠ, VŠ by mohl být dobrým příkladem pro dítě
z nepodnětného prostředí

zapsala Bc. Hana Jiránková,
jednatelka OSC a koordinátorka DTP

V Jablonci nad Nisou dne 8.ledna 2010, projednáno a schváleno na valné hromadě téhož dne.

