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Zaměření organizace:
Prostor pro sociální práci vznikl v roce 2017 s cílem využít potenciál mezioborové spolupráce
v regionu a posílit takové programy, které by se zaměřovaly na rozvoj sociálně-právní ochrany
v regionu a na zavádění nových metod sociální práce. Organizace má pověření k sociálně – právní
ochraně dětí.

Organizační struktura spolku:

RADA
SPOLKU

Statutární zástupce

Projektový a finanční
manažer

Řešitelé projektů

Účetní - externí
spolupracovník

Činnost spolku v roce 2018:
Organizace v roce 2018 získala finanční podporu pro zavádění Cochemské praxe v regionu. Tento
projekt „Mezioborová spolupráce při zavádění Cochemské praxe v regionu Písek a Milevsko“ (reg. č.
projektu CZ 03.2.6š/0.0/0.0/17_071/0007626) byl podpořen z Operačního programu
Zaměstnanost.
Projekt se snažili členové spolku maximálně pečlivě připravit a motivovat ke spolupráci zúčastněné
profesionály: opatrovnické soudce, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a pracovníky
poradenských zařízení. Bohužel statutární zástupce organizace Mgr. Šárka Uhlíková byla od března
2018 dlouhodobě v pracovní neschopnosti a plánovaný start projektu (7/2018) musel být odložen.
Přesto zástupci organizace dokázali vyjednat s administrátory dotace i se zúčastněnými profesionály
odklad realizace všech aktivit, aniž by obsahová stránka projektu jakkoli utrpěla. Zástupci organizace
zajistili prostorové i personální zázemí projektu tak, aby se jeho realizace mohla hladce rozběhnout
od ledna roku 2019.

Byl sestaven projektový tým ve složení: Bc. Klára Šafaříková, Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, Ing.
Kateřina Procházková, Doc. Oldřich Matoušek, PhDr. Sylva Hönigová. V multioborovém týmu
projektu přislíbili účast kolegové Mgr. Michaela Baslerová, Mgr. Iva Kahovcová, Mgr. Šárka
Novotná, Mgr. Lucie Dostálová, Mgr. Hana Fritzová, JUDr. Josef Kuřík a JUDr. Ondřej Mörtl.
Významnou součástí projektových aktivit je realizace 120-ti hodinového výcviku „Narativní práce
s dětským traumatem“. Do výcviku by měli nastoupit pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany
v regionu Písek a Milevsko, pracovníci projektu za organizaci Prostor a zástupce spolupracující
organizace Arkáda. Od realizace výcviku si slibujeme nejen prohloubení kolegiální spolupráce, ale
především posílení dovednosti pracovníků v situacích, kdy se setkávají s dětmi, které jsou zatížené
rodičovským konfliktem. Pracovníci potřebují umět podpořit účinně přímo traumatizované děti, ale i
zprostředkovat rodičům aktuální potřeby jejich dětí a vést je k pozitivním změnám v chování.

Plán činnosti na rok 2019
Za zásadní úkol považujeme zajištění realizace výše zmíněného projektu. Věříme, že se jedná o
vysoce smysluplný projekt, který přispěje ke zmírnění rodičovských konfliktů a ke zmírnění dopadu
rozchodu rodičů na děti. Přenesení odpovědnosti při rozchodu na oba rodiče zakládá větší
pravděpodobnost, že se dokážou domluvit. Dohoda je pro ně nesrovnatelně výhodnější než vnucený
rozsudek.
Jsme si vědomi i toho, že se jedná o první projekt a od úrovně jeho realizace se bude odvíjet i jméno
naší „mladé“ organizace.
Za další krok, který zvažujeme, je rozvíjení metodické práce pro kolegy v regionu. Registrujeme jejich
přetížení a nedostatečnou personální kapacitu v některých službách, které vedou k malé ochotě
navazovat bližší vztahy s kolegy, vyhledávat nové možnosti spolupráce a vstřebávat nová témata,
která práce s dětmi nutně přináší. Rádi bychom nalezli společné pole práce a vytvořili kolegiální
platformu pro odborníky s podobnou cílovou skupinou (děti a mladiství).

Financování organizace
V roce 2018 byla činnost organizace primárně financována z členských příspěvků a sponzorských
darů.

Děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu naší činnosti v roce 2018.
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