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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

Projektový a finanční 
manažer Řešitelé projektů Účetní - externí 

spolupracovník

Statutární zástupce



Činnost spolku v roce 2019: 

Organizace v roce 2019 zahájila aktivity vedoucí k  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. 

Byl sestaven projektový tým ve složení: Bc. Klára Šafaříková, Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, 
Ing. Kateřina Procházková, Doc. Oldřich Matoušek, PhDr. Sylva Hönigová. Do  multioborového 
týmu projektu se zapojili pracovníci OSPOD Písek (Mgr. Michaela Baslerová, Mgr. Iva Kahovcová, 
Mgr. Šárka Novotná, Mgr. Lucie Dostálová),  OSPOD Milevsko (Mgr. Hana Fritzová, Bc. Žaneta 
Novotná, Ing. Ladislav Kotalík) a okresního soudu v Písku (JUDr. Josef Kuřík, JUDr. Ondřej Mörtl, 
JUDr. Petra Kasalová).  

Významnou součástí projektových aktivit byla realizace 120-ti hodinového výcviku „Narativní 
práce s dětským traumatem“. Do výcviku nastoupili pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany 
v regionu Písek a Milevsko, pracovníci projektu za organizaci Prostor a zástupce spolupracující 
organizace Arkáda. Realizace výcviku přinesla nejen prohloubení kolegiální spolupráce, ale 
především posílení dovednosti pracovníků v situacích, kdy se setkávají s dětmi, které jsou 
zatížené rodičovským konfliktem. Pracovníci se naučili, jak účinně podpořit přímo 
traumatizované děti, a zprostředkovat rodičům aktuální potřeby jejich dětí a vést je k pozitivním 
změnám v chování. Společně strávený čas ve výcviku umožnil týmu navázat neformální vztahy, 
které se opírají o skupinovou sebezkušenost a tvoří pevný podklad pro vzájemnou důvěru, 
kolegiální respekt a konstruktivní komunikaci. 

Sblížení pracovníků se pozitivně odráželo v jednotlivých jednáních týmu. Atmosféra se postupně 
stávala uvolněnější, členové si vzájemně nabídli tykání, nebáli se diskutovat, společně se podíleli 
na rozhodnutích, jaké kroky multitým podnikne, připomínkovali rozesílané materiály. Zájem na 
zavedení funkčního a udržitelného modelu se projevil i na poctivé docházce členů týmu i na 
jejich nezištné aktivitě při hledání inspirace, sebevzdělávání, při postupném měnění zaběhlé 
praxe na svém pracovišti (což bylo nejtěžší).  

Paralelně tým pracovníků sbíral od začátku realizace projektu podklady pro dva textové 
dokumenty, které by měly být v příštím roce vydány. Jedná se o popis zavádění Cochemské 
praxe v našem regionu a druhá publikace by měla zachycovat zkušenosti z klientské praxe. 

 

 

 

 

 



Plán činnosti na rok 2020 

V roce 2020 vstupuje do druhého roku  realizace projektu „Mezioborová spolupráce při zavádění 
Cochemské praxe v regionu Písek a Milevsko“. Plánujeme realizaci dalších mezioborových 
setkání a workshopů. Budeme pokračovat v tvorbě metodických materiálů. 

 

Od ledna 2020 zahajujeme realizaci  projektu s názvem „Inovativní postupy v přímé práci s 
dětským klientem“, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011514. Cílem projektu je 
založit mezioborovou platformu odborníků, se kterými chceme hledat, kdo a jak může pomoc 
dětem realizovat, budeme sdílet možnosti svých oborů a hledat nejkratší a nejefektivnější řešení 
pro jednotlivé případy.  Žádoucím vedlejším účinkem je snížení přetíženosti služeb klientelou, 
kterou se primárně nezabývají. V následujících dvou letech se uskuteční čtyři setkání platformy 
odborníků a celkem osm workshopů, které zabývají tématy jako např. kyberšikana, 
sebepoškozování, relaxační techniky pro děti, dítě v konfliktu rodičů atd. Výsledkem projektu 
bude regionální tematicky zaměřená databáze kontaktů  a metodické materiály pro práci s 
dětmi inspirované dobrou praxí. Projekt bude realizován v období 1.1.2020 – 31.12.2021.  
Věříme, že pečlivá práce, která byla věnována přípravám tohoto projektu v letošním roce (mj. 
Analýza potřeb pracovníků s dětskými klienty), se odrazí v úspěšném startu projektových aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financování organizace 

V roce 2019 byla činnost organizace  financována z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu a sponzorských darů. 



 

 

 



 

Děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu naší činnosti v roce 2019. 

 



Zprávu vydává: 

 

Prostor pro sociální práci, z.s. 

Adresa:  Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek 

IČO    05835836 

E-mail:   prostor-socialniprace@email.cz 

Web:   www.prostor-socialniprace.cz 

Telefon:  + 420 775 585 530 

Datová schránka: xs6mqx9 

Sestavila:  Mgr. Šárka Uhlíková, statutární zástupce organizace 

 

 


