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Je pro nás důležité stále se učit a povídat si o naší práci s kolegy.
Proto jsme založili Prostor, který vytváří platformu pro mezioborovou spolupráci a profesní
růst nás i našich kolegů.

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

Organizujeme diskuzní fóra, workshopy a společné vzdělávání

•

Podporujeme předávání zkušeností z praxe mezi kolegy v oboru

•

Pomáháme aplikovat nové trendy v oblastech sociální práce

•

Školíme pracovníky sociálních služeb ve specializovaných tématech

•

Rozvíjíme dovednosti sociálních pracovníků při přímé práci s ohroženými dětmi

Organizační struktura spolku:
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Řešitelé projektů

Účetní - externí
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Cochemská praxe v regionu
V rámci projektu „Mezioborová spolupráce při zavádění Cochemské praxe v regionu Písek a Milevsko“,
naše organizace sestavila platformu místních odborníků. Zásadní bylo navázání spolupráce s
opatrovnickými soudci z Okresního soudu v Písku. Následně byli osloveni vedoucí OSPOD městských
úřadů v Písku a Milevsku. Jim byla nabídnuta kromě aktivní účasti v projektu i možnost společného
vzdělávání. Dalším pracovištěm, které bylo osloveno, byla Arkáda, poradenské pracoviště spolupracující
s oběma OSPODy. Pro moderování setkání a odbornou garanci jednotlivých aktivit byli vybráni
renomovaní psychologové PhDr. Sylva Hönigová a Doc. PhDr. Oldřich Matoušek. Projekt byl realizován
v letech 2019 a 2020.
Celkem se uskutečnilo devět pracovních setkání platformy. Tým si stanovil za cíl zavést Cochemskou praxi
v regionu. Jeho členové se shodli, že nechtějí praxi pouze převzít tak, jak je uplatňována např. v Novém
Jičíně či Chrudimi. Chtějí praxi zkušenějších kolegů dobře poznat, ale za neméně důležité považují
reagovat na místní potřeby a zohlednit možnosti a kapacitu pracovišť v regionu. Výsledkem dvouleté
spolupráce jsou úzké pracovní vztahy mezi zainteresovanými pracovišti, dobře definované komunikační
kanály, propracovaná metodika, na míru potřebám upravený Rodičovský plán, a především edukovaný
tým profesionálů.
Na jeho postupném vzdělávání se podílelo vzájemné sdílení informací a zkušeností na setkávání
platformy, účast na čtyřech tematicky zaměřených workshopech a realizace 120-ti hodinového výcviku
Narativní práce s dětským traumatem. Výcvik s akreditací MPSV ČR na klíč lektorsky zajišťoval Velký vůz
Sever, z.s. Do výcviku vstoupilo deset sociálních pracovníků (rovnoměrně zastoupených z každého
pracoviště). Všichni splnili předepsanou účast, odevzdali a obhájili závěrečnou práci. Dlouhodobý výcvik
znamenal pro pracovníky určitou časovou zátěž, ale jednoznačně se shodli, že se jim tato investice
vyplatila. Významně si posílili odbornou erudici a cítí se kompetentnější nejen při práci s dětmi, ale i při
jednání s rodiči. Ke spolupráci byli nakonec přizváni i advokáti a podařilo se oslovit významnou část
písecké obce advokátů.
V rámci projektu byly vydány dvě publikace. První je metodikou zavádění Cochemského modelu do praxe
v Písku. Materiál shrnuje zkušenosti pracovníků, popisuje postupy i obsah práce s klienty. Tato publikace
je určena profesionálům. Druhý materiál je věnovaný laické veřejnosti. Popisuje rozchodovou situaci šesti
rodičovských párů. Příběhy jsou inspirovány prací členů multitýmu, jsou částečně změněny, aby nebylo
možné identifikovat konkrétní osoby. Cílem autorů bylo vydat čtivý materiál motivující rodiče ke
klidnému a konstruktivnímu chování v rozchodové situaci.

Inovativní postupy v přímé práci s dětským klientem
Cílem projektu Inovativní postupy v přímé práci s dětským klientem je posílit spolupráci odborníků, kteří
pracují s dětmi či rodinami a připravit metodické nástroje pro práci s tématy buď novými (nejistá
pohlavní identita dětí) nebo často se objevujícími (sebepoškozování, kdyberšikana).
Během roku 2020 jsme v rámci projektu založili Mezioborovou platformu pro práci s dětským klientem a
realizovali tři pracovní setkání Mezioborové platformy. Zorganizovali jsme sedm workshopů pro členy
platformy - Kyberšikana, Sebepoškozování, Relaxační techniky, Techniky otevírání rozhovoru, Dítě
v rodičovském konfliktu, Právní rámec práce s dítětem a rodinou a Práce s traumatizovaným dítětem.

Napsali jsme dvě metodiky věnované kyberšikaně a sebepoškozování, na dvou metodikách (Právní rámec
práce s dítětem a rodinou, Práce s Traumatizovaným dítětem) jsme pracovat začali.
Mezioborová platforma sdružuje 36 členů, odborníků z Písku a okolí, kteří se různým způsobem snaží
pomoci ohroženým dětem. Z rezortu sociální práce se setkáváme se sociálními pracovníky OSPOD,
nízkoprahového centra, služby doprovázení pěstounských rodin a krizového centra. Zdravotnictví
reprezentují dětská psychiatrička, dětská lékařka a nemocniční kaplan. Za školství se setkáváme se
speciálními pedagogy základních škol, školními psychology, vedením pedagogicko-psychologické poradny
a za soukromý sektor přináší podněty psychoterapeuté a psycholožka. Užší pracovní kontakt s kolegy a
mezioborová spolupráce je klíčová pro dobrou případovou práci.

Financování organizace
V roce 2020 byla činnost organizace financována:
- Evropským sociální fondem a státním rozpočtem
- sponzorskými dary
Výkaz zisků a ztrát:
Rozvaha:
Děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu naší činnosti v roce 2020.
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