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Je pro nás důležité vést dialog 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 
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Cochemská praxe v regionu 

V letech 2019 a 2020 byl realizován projekt „Mezioborová spolupráce při zavádění Cochemské 

praxe v regionu Písek a Milevsko“. Díky tomuto projektu byla sestavena platforma místních 

odborníků složená z opatrovnických soudců Okresního soudu v Písku a vedoucích OSPOD 

městských úřadů v Písku a Milevsku. Dalším pracovištěm, které se ke spolupráci připojilo byla 

Arkáda, poradenské pracoviště spolupracující s oběma OSPODy.  

Během projektu se uskutečnilo celkem 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, a především edukovaný tým profesionálů. Ke spolupráci byli na konci projektu přizváni 

i advokáti a podařilo se oslovit významnou část písecké obce advokátů. 

Ze společné spolupráce byly vydány dvě publikace. Metodika zavádění Cochemského modelu  

do praxe v Písku pro profesionály a publikace věnovaná laické veřejnosti, která popisuje 

rozchodovou situaci šesti rodičovských párů. Cílem autorů bylo vydat čtivý materiál motivující 

rodiče ke klidnému a konstruktivnímu chování v rozchodové situaci. 

Přestože na konci roku 2020 byl projekt ukončen, pokračovaly jeho stěžejní aktivity i v roce 2021. 

I přes nepřízeň proticovidových opatření nebyla kontinuita spolupráce narušena. Dvakrát se sešla 

platforma zainteresovaných odborníků. V rámci těchto setkání jsme revidovali dosavadní způsob 

spolupráce a domlouvali určité procesní změny, které by měly vést k pružnější výměně informací 

mezi členy platformy. Shodli jsme se na tom, že v případové práci s rodiči v Cochemu není potřeba 

striktně dodržovat metodické postupy, ale že hlavní hodnotou je  

pro nás operativní komunikace v případové práci s ohledem na individuální situaci jednotlivých 

rodičů.  

 

 

Inovativní postupy v přímé práci s dětským klientem 

Od ledna 2020 do prosince 2021 jsme realizovali projekt 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 

bylo sestavení mezioborové platformy odborníků, kteří pracují s ohroženými dětmi a pomáhají 

jim řešit jejich starosti a trápení. Mezioborová platforma sdružuje 36 členů, odborníků z Písku a 

okolí. Členy platformy jsou např.  sociální pracovnice OSPOD, pracovnice nízkoprahového centra, 

služby doprovázení pěstounských rodin a krizového centra. O spolupráci také velmi stojí kolegové 

ze zdravotnictví např. dětská psychiatrička a pediatři. Za školství se platformy účastní speciální 

pedagogové základních škol, školní psychologové, vedení pedagogicko-psychologické poradny a 

za soukromý sektor přináší podněty psychoterapeuti a dětská psycholožka. Odborníci prošli 



společným vzděláváním, které reagovalo na aktuální témata ve společnosti s přímým dopadem 

na dětskou psychiku (např. kyberšikana, sebepoškozování, transgender, relaxační techniky pro 

děti, dítě v konfliktu rodičů atd). Výstupem projektu je také regionální tematicky zaměřená 

databáze kontaktů a metodické materiály pro práci s dětmi inspirované dobrou praxí.  

V průběhu loňského roku jsme vydali osm metodických materiálů – čtyři metodiky: Kyberšikana, 

Sebepoškozování, Dítě v rodičovském konfliktu a Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou  

a čtyři metodické nástroje či pracovní listy: Relaxační techniky, Techniky otevírání rozhovoru, 

Techniky práce s dítětem, které zažilo traumatizující událost a Práce s transgender dětmi  

a dospívajícími. Vyšly také dva popularizační články v místním tisku a jeden na webové platformě 

Právní prostor. 

 

V roce 2021 se členové Mezioborové platformy pro práci s dětským klientem sešli třikrát. Užší 

pracovní kontakt s kolegy a mezioborová spolupráce je klíčová pro dobrou případovou práci. 

Dobrou komunikací s kolegy a pružnou výměnou informací jsme schopni ohroženým dětem 

zajistit včasnou pomoc.  

 

 



Projekty  

„Mezioborová spolupráce při zavádění  

Cochemské praxe v regionu Písek a Milevsko“ 

 (CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007626) 

a  

„Inovativní postupy v přímé práci s dětským klientem“  

(CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011514) 

 byly spolufinancovány Evropskou unií. 

 

Projekty v oblasti podpory rodin 

Projekty „Mezioborová spolupráce při zavádění Cochemské praxe v regionu Písek a Milevsko“  

a „Inovativní postupy v přímé práci s dětským klientem“ přispěly významnou měrou k nastavení 

funkčních mechanismů mezioborové spolupráce odborníků pracujících s rodiči v rozvodu a dále 

odborníků, kteří se zabývají problematikou ohrožených dětí. Obě platformy prošly vzděláváním, 

nastavily pravidla spolupráce a vytvořily inspirativní metodiky pro práci s jednotlivými cílovými 

skupinami. Prostor, z.s. hledal v průběhu roku 2021 možnosti, jak v aktivitách těchto smysluplných 

projektů pokračovat. Na podzim tedy byly podány dva nové projekty, které získaly podporu a 

budou od roku 2022 realizovány. První projekt „Dítě v centru rodičovského konflikt“ podpořil 

Jihočeský kraj v rámci podpory rodinné politiky, druhý projekt s názvem „Mezioborová podpora 

rodinného poradenství“ získal dotaci z podpory rodinné politiky MPSV. 

 

Financování organizace 

V roce 2021 byla činnost organizace  financována: 

- Evropským sociální fondem a státním rozpočtem 

- sponzorskými dary 

Děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu naší činnosti v roce 2021. 







 

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:  + 420 775 588 530 

Datová schránka: xs6mqx9 

Sestavila:  Mgr. Šárka Uhlíková, statutární zástupce organizace 

 

 


