aassooppiiss vv nnoovvaannýý aakkttuuáállnníím
m oottáázzkkáám
m vv ssoocciiáállnníí oobbllaassttii

OBSAH:
Úvod

1

KUNDELOVÁ , Z. Klient domova pro seniory a jeho rodina

2

KUNDELOVÁ, Z. Skupinová pohybová cvi ení pro seniory

4

KUNDELOVÁ, Z. Sociální služby pro seniory

6

KUNDELOVÁ, Z. Zohledn ní míry aktivity ve starším v ku p i tvorb specifických seniorských program

10

BRZOBOHATÝ, R.; POLÁKOVÁ, L. Kvalitativní analýza videozáznamu jako sou ást kvalitní praxe

12

St edisko sociální prevence, p.o. Domácí násilí a innost Interven ního centra pro osoby ohrožené domácím
násilím Olomouckého kraje
17
NASSWETTR, M. Informace o St edisku sociální prevence Olomouc

22

BAZÍNKOVÁ, I.; VYKYDALOVÁ, H. Klienti Klí e – ústavu sociální pé e Olomouc vystavovali
v Senátu R

39

VYKYDALOVÁ, H. Hrazení zdravotní pé e v pobytových za ízeních sociálních služeb

41

VYKYDALOVÁ, H. P ínos Synergické reflexní terapie pro speciální pedagogiku v oblasti mozkových hybných
poruch a s tím souvisejících p ídatných symptom
43

!!
"
" #
#$$%
%

&
&%
%#
#!!'

(
*

.

+

+

níku

t

.

+

3435

)

668888

,,

,, ((88

9
9

&,

.+ (

+6
,, ++ :

;

)

) +

-+
.

)

,
+'

<

' ).
). +

.(

)
+

-

' (
- + .'

.

.

)+

.

(

+

-+

+

.

.-

- + .
(

6

+

.'
+

(

.
) +

(

0

!"2

(

#+

-

1
,

(

<

*

* ,

/
)

7 ++

+

)

.,

' ).
*
=
= ((

,, ((,

,

>

1

Klient domova
rodina

pro

seniory

a

jeho

M
Mggrr.. Z
Zuuzzaannaa K
Kuunnddeelloovváá
Z ejm

v tšina z nás vnímá, že jeden z

spokojeného,

rozhodujících faktor

i nespokojeného prožívání pobytu v domov

je kontakt s vlastní rodinnou. „Aby

lov k pln

fyzické i psychické schopnosti, pot ebuje nutn

pro seniory

žil a rozvíjel svoje
komunikaci s okolním

sv tem. Nejbližším odrazem okolního sv ta je pro každého jedince
vlastní rodina“ (Zavázalová, 2001, s. 51).
Jaké místo však zastává

lov k s p icházejícím stá ím ve své

rodin ? Senior se musí vyrovnávat nejen se zm nami biologickými
a psychologickými, ale i sociálními, kam mimo jiné jist

pat í zm na

rolí ve vlastní rodin . Souvisí to s okolnostmi týkajícími se nejen
jedince samotného, ale i jeho nejbližších.

lov k se tak postupn

musí

vyrovnat s odchodem d tí z domova, který bývá vynahrazen narozením
vnou at, ale také v pozd jším v ku m že dojít ke ztrát

životního

partnera. N kte í senio i se nakonec mohou stát závislými na pé i
vlastních d tí, p íbuzných

i okolí.

Nastává pak otázka, kterou v tšinou
jak situaci

ešit, p ípadn

lov k probírá s rodinou,

jakých dostupných sociálních služeb využít.

N kdy tak dojde na volbu st hování se do domova pro seniory.
Rodina m že prožívat pocity úlevy, že o jejich p íbuzného „bude
postaráno“, ale oprávn n

se i m že obávat, zda je možné, aby si

p es své stá í zvyknul na nové prost edí. V ideálním p ípad
pln

uv domují stále svou zodpov dnost za to, jak spokojen

jejich rodiny v domov

lov k

si p íbuzní
bude

len

pro seniory žít. Je totiž zcela jasné, že p es

veškerou pé i odborného personálu je role rodiny nenahraditelná.
Domnívám se proto, že by rodina m la vystupovat ve vztahu
k za ízení

sociálních

služeb

v aktivní

roli,

mít

zájem

podílet
2

se na úsp šné adaptaci seniora v novém prost edí a i poté mu být stále
oporou. Bohužel se však s tímto ideálním p ístupem ne vždy v praxi
setkáme. Je pak n kdy tvrdým o íškem pro personál domova vymyslet,
jak rodinu co nejvíce zapojit.
V Dom
s rodinou

pokojného

už

v za ízení.

od

P i

stá í

prvního

sociálním

sv.

Anny

kontaktu
šet ení,

ješt

které

komunikujeme také s jeho p íbuznými.
definitivní

rozhodnutí

o

se

st hování,

snažíme
p ed

spolupracovat

pobytem

p edchází

lov ka

p ijetí

klienta,

lov k má možnost, než u iní
spolu

s rodinou

naše

za ízení

navštívit, a pokud je to možné, prohlédnout si i p ímo pokoj, ve kterém
by bydlel. Spolu s rodinou pak musí také p emýšlet, jak si pokoj
vybavit a jak za ídit st hování, jelikož naši klienti si mohou dovést
vlastní

vybavení.

Spole n

se

všemi

se

snažíme

mluvit

o

tom,

jaké zm ny jim rozhodnutí využít našich služeb p inese. Samoz ejm
jak klient, tak i jeho rodina se mohou ptát na vše nejasné a zjiš ovat,
co mohou o ekávat.
Kontakt s rodinou by nem l slábnout ani po adaptaci

lov ka

v novém prost edí. P íbuzní se mohou mimo individuálních návšt v
zú ast ovat

i

s dotazem
ve vztahu

vybraných

spole ných

akcí

domova

a

kdykoliv

se

i n jakým problémem obrátit na personál. Jeho role je
k

p íbuzným

p edevším

motivovat

a

podporovat

jejich

aktivitu, dát najevo, že jsou vnímáni jako partne i, že jejich spolupráce
je o ekávaná. Další kroky pak záleží také na rodin

samotné.

Použitá literatura:
ZAVÁZALOVÁ, H. a kol. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum,
2001. ISBN 80-246-0326-8.
--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
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Skupinová pohybová cvi ení pro seniory
M
Mggrr.. Z
Zuuzzaannaa K
Kuunnddeelloovváá
Nedostatek pohybu se výrazn

podílí na vzniku nemocí krevního

ob hu, dýchacích orgán , látkové vým ny atd. Vede zvlášt
k menší

schopnosti

p izp sobit

se

zevnímu

prost edí,

ve stá í
ke

ztrát

sob sta nosti a jednozna n

snižuje kvalitu života. Ovlivn ní t chto

rizikových faktor

lov ku samém,

prožívat

a

je

na

uv domovat

si

stárnutí,

které

má

možnost své stá í

m že

do

ur ité

míry

usm r ovat. Ve vyšším v ku m žeme stimulovat adapta ní a obranné
mechanismy organismu, abychom projevy stá í zpomalili. (Matouš
a kol., 2002, s.10).
Z praxe

našeho

domova

mohu

íci,

že

mnoho

klient

se

se zájmem ú astní skupinových pohybových cvi ení, která pat í snad
k jedn m z nejoblíben jších aktiviza ních program . Dbali jsme také
proto na udržení atraktivity t chto aktivit a snažili jsme se vždy
program p ipravit tak, aby byl n
k

ím zajímavý a motivoval seniory

innosti.
Avšak p i sestavování plán

pohybových aktivit je t eba dbát

na dodržování ur itých zásad pro vedení cvi ení senior

a ne všechny

cvi ební prost edky jsou vhodné. Ráda bych zde proto uvedla alespo
hlavní zásady a vhodná pohybová zam

ení.

K hlavním zásadám pro pohybová cvi ení senior , které uvádí
Pokorný (2004, s. 12) pat í:
•

V domosti cvi itele o fyziologických zm nách a psychice
stárnutí

•

Znalost zdravotního stavu ú astník

cvi ení

4

•

Volba vhodné denní doby (dopolední hodiny)

•

Zat žování
ú astník

odpovídající

zdravotní

a

výkonnostní

úrovni

cvi ení

•

Respektování individuálních možností a momentálního stavu

•

Názornost, slovní vedení p i cvi ení, vysv tlení významu

•

Postupné za azování nových cvi ení,

•

Motivace, chvála a povzbuzení

•

Soulad pohybu s dechovou frekvencí

•

Využití

hudebního

doprovodu

k

asté opakování

udání

rytmu

a

navození

pohody
•

Podpora v aktivním p ístupu k životu

Mezi vhodná pohybová zam

ení a cvi ební prost edky se

adí

zejména:
•

Zdravotn

•

Sebeuv domování vlastního t la, relaxa ní a dechová cvi ení

•

Cvi ení zam

•

Cvi ení na udržení p im

•

Vybraná cvi ení jógy

•

Tane ní prvky a kreativní pohyb na hudbu

•

Cvi ení s hudbou a zábavné hry

rehabilita ní cvi ení

ená na obratnost a reakci
ené silové schopnosti

Naopak nevhodná a nebezpe ná jsou cvi ení s rotacemi, obraty,
rychlé

p edklony,

p eskoky,

rychlé

zm ny

sm ru,

starty,

cviky,

kdy hrozí ztráta rovnováhy apod. (Pokorný, 2004, s. 13)
V pohybových programech pro naše klienty se nám osv d ily
p edevším

aktivity

doprovázené

hudbou

sestavy s tane ními složkami. Postupn

a

jednoduché

cvi ební

jsme je dopl ovali a st ídali

5

se zábavnými prvky, p i kterých lze využít cvi ebních pom cek jako
nap . gymball
kelímk

a švihadel, ale i p edm t

z b žného života jako

od jogurt , klubí ek vlny, stuh apod. Dalším motivujícím

faktorem byly nap íklad p ípravy na sout ž ve sportovních hrách.
Skupinová

cvi ení

jsme

tak

v tomto

období

oživili

za azením

„tréninku“ jednotlivých jednoduchých sportovních disciplín.
V

ím, že možností, jak u init cvi ení pro seniory atraktivním

zp sobem trávení volného
p i dodržování

výše

asu je mnoho. V sou asnosti lze také

zmín ných

zásad

erpat

nápady

z dostupné

literatury a dle mého mín ní je pak nejlepší jejich oblíbenost ov
p ímo

v praxi,

a

tak

spole n

programu vhodnému práv

se

seniory

dojít

it

k optimálnímu

pro jejich cvi ební skupinu.

Použitá literatura:
MATOUŠ, M. a kol. Pohyb ve stá í je šancí. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0331-9.
POKORNÝ, I. Zdravotní t lesná výchova pro seniory. Ústí nad Labem: Univerzita Jana
Evangelisty Purkyn , 2004. ISBN 80-7044-637-4.
--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Sociální služby pro seniory
M
Mggrr.. Z
Zuuzzaannaa K
Kuunnddeelloovváá

Již

rok

je

v

platnosti

nový

zákon

o

sociálních

službách

.108/2006, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory
osobám

v nep íznivé

sociální

situaci

prost ednictvím

služeb a p ísp vku na pé i. U n kterých typ
senio i

využívali,

tak

došlo

k ur itým

sociálních

za ízení, která dosud
zm nám

v podmínkách

poskytování služeb a p ibyly n které nové druhy služeb.
6

Sociální služby se obecn

d lí na sociální poradenství, služby

sociální pé e a služby sociální prevence. Poskytují se ve form
pobytové,

ambulantní

nebo

terénní.

Vybrala

jsem

a

podrobn ji

popsala zejména ty, které jsou svým poskytováním služeb pro seniory
typické.
První zmín né sociální poradenství je jednak v základní podob
sou ástí

poskytování

všech

druh

sociálních

služeb,

poskytovatel povinen dát pot ebné informace pro
nep íznivé sociální situace, a pak v podob

kdy

je

ešení klientovy

odborného sociálního

poradenství funguje v samostatných poradnách zam

ených na ur itý

okruh osob, tedy i v poradnách pro seniory. Tato služba je bezplatná.
Stejn

tak lze zdarma využít snad jediné typické služby sociální

prevence ur ené pro starší osoby, kterou jsou sociáln

aktiviza ní

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se
o ambulantní,

p ípadn

terénní

službu

poskytovanou

osobám

d chodového v ku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým
sociálním vylou ením. Cílem služby je zprost edkování kontaktu se
spole enským prost edím, pomoc p i vy izování osobních záležitostí
a nap íklad

nabídka

zájmových,

vzd lávacích

a

sociáln

terapeutických aktivit.
Nejširší škála služeb se senior m nabízí v oblasti sociální pé e.
Níže jmenované služby jsou však již zpoplatn ny. K jejich úhrad
slouží tzv. p ísp vek na pé i, který se poskytuje osobám závislým
na pomoci jiné fyzické osoby za ú elem zajišt ní pot ebné pé e.
lov k se m že rozhodnout, zda mu bude tuto pomoc zajiš ovat osoba
blízká

nebo

jiná

fyzická

osoba,

které

bude

p ísp vek

vyplácet,

nebo zda využije n kterého druhu sociálních služeb.
M že nap íklad využít služby osobní asistence, což je terénní
služba poskytovaná osobám se sníženou sob sta ností z d vodu v ku,

7

chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení. Je poskytována
bez

asového

a p i

innostech, které osoba pot ebuje.
Obdobn

omezení,

v p irozeném

sociálním

prost edí

osob

pr vodcovské a p ed itatelské služby jsou terénní

nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou
sníženy z d vodu v ku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace
nebo

komunikace,

a

napomáhá

jim

osobn

si

vy ídit

vlastní

záležitosti.
Starším

lidem

jist

známá

pe ovatelská

služba

je

terénní

nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
sob sta nost

z

d vodu

nebo zdravotního

postižení,

v ku,
a

chronického

rodinám

s

d tmi,

onemocn ní
jejichž

situace

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném
ase v domácnostech osob a v za ízeních sociálních služeb úkony
v oblasti pomoci p i zvládání b žných úkon

pé e o vlastní osobu,

pomoc p i osobní hygien , poskytnutí stravy, pomoci p i zajišt ní
chodu

domácnosti,

zprost edkování

kontaktu

se

spole enským

prost edím apod.
Tís ová pé e je terénní služba, kterou se poskytuje nep etržitá
distan ní hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými
stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v p ípad
náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
Cílem odleh ovací služby je umožnit nezbytný odpo inek osob ,
která pe uje

o

lov ka se sníženou sob sta ností z d vodu v ku,

chronického

onemocn ní

p irozeném

sociálním

nebo
prost edí.

zdravotního
Má

postižení

terénní,

v jeho

ambulantní

nebo pobytový charakter.

8

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby
osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku, chronického
onemocn ní nebo zdravotního postižení.
Mezi typické pobytové služby pak pat í domovy pro seniory,
které poskytují služby osobám se sníženou sob sta ností zejména
z d vodu
fyzické

v ku,
osoby.

jejichž
Dále

situace
jsou

to

vyžaduje

pravidelnou

domovy

se

kde se poskytují služby osobám, které
z d vodu

chronického

na návykových

zvláštním

onemocn ní

a

se

osobám

jiné

režimem,

mají sníženou sob sta nost

duševního

látkách,

pomoc

nebo

sta eckou,

závislosti

Alzheimerovou

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou sob sta nost
z d vodu

t chto

p i poskytování

onemocn ní.
sociálních

Režim

služeb

je

v

t chto

p izp soben

za ízeních
specifickým

pot ebám t chto osob.
Pobytovou

službou

ve zdravotnických

jsou

za ízeních

sociální

i

ústavní

služby

pé e

pro

poskytované

osoby,

které

již

nevyžadují ústavní zdravotní pé i, ale vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu

nejsou

schopny

se

obejít

bez

pomoci

jiné

fyzické

osoby,

a nemohou být proto propušt ny ze zdravotnického za ízení ústavní
pé e

do

doby,

než

jim

je

zabezpe ena

pomoc

osobou

blízkou

nebo jinou fyzickou osobou, anebo zajišt no poskytování terénních,
ambulantních,

i pobytových sociálních služeb.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zajistit dostupnost
informací o druhu, míst , cílech služby, o okruhu osob, jimž poskytují
sociální služby, také o kapacit
poskytování

služeb.

M li

pro všechny osoby. Starší

by

poskytovaných služeb a o zp sobu
tak

init

zp sobem

srozumitelným

lov k, který tedy uvažuje o využití ur ité

sociální služby, má možnost požádat o podrobné informace a p ípadné
vysv tlení. Je t eba, aby si u inil obraz o charakteru dané služby,
a na základ

dostate ných informací se pak mohl rozhodnout.
9

Použité prameny:
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách.
--------------------------------------------------------------------------
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Zohledn ní míry aktivity ve starším
v ku
p i
tvorb
specifických
seniorských program
M
Mggrr.. Z
Zuuzzaannaa K
Kuunnddeelloovváá
V 60tých letech minulého století se objevily dv
teorie

ešení

problematiky

z názoru, že starý
z stat pln

stárnutí.

„Teorie

protich dné

aktivity“

vycházela

lov k bez vyskytujících se zdravotních omezení má

aktivní. Zato „teorie stažení se“ naopak tvrdila, že stárnoucí

lov k se má v p edstihu p ipravovat na odchod do d chodu a ze
spole nosti, tím, že se v as stáhne do ústraní. Pozd ji se však ukázalo,
že v asné stažení se nezaru uje spokojenost starých lidí a že aktivita
a angažovanost je p ízniv jší pro spokojenost senior

(Pacovský, 1988,

s. 16).
Ze

zkušeností

z praxe

se

domnívám,

že

velmi

d ležité

je

vystihnout tu správnou míru aktivity a odpo inku ve starším v ku, která
by m la vycházet z individuálních pot eb každého jednotlivce. M že se
totiž

stát,

že

naopak

i

p emíra

aktivit

m že

lov ka

z d vodu

ubývajících sil a neschopnosti vše zvládnout frustrovat.
Jak

tedy

z neschopnosti

skloubit

požadavek

aktivity

a

nebezpe í

frustrace

to zvládnout? Jde o to, jak tvrdí Mühlpachr a Staní ek

(2001, s. 25), že senio i, p estože mají mnohé rysy spole né, se velmi
liší

jak

ve

své

zdatnosti

a

životních

podmínkách,

tak

ve

svých
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pot ebách a nárocích. To je t eba zohlednit p i tvorb
seniorských program

a dbát na jejich pluralitu i variabilitu.

N které typy osobností jedinc
adaptovat,

pokud

specifických

jsou

se mohou totiž lépe na stá í

bezstarostní

a

vyhovuje

jim

usedlý

a odpo inkový životní styl, ale jiné typy osobností, jež jsou sout živé
a neumí odpo ívat, zvládají adaptaci na stá í h
s. 158). Každý

e (Hamilton, 1999,

lov k je zkrátka jedine ný, stejn

jak výjime ná je

cesta, kterou už životem prošel, tak výjime ná bude i ta, kterou má
ješt

p ed sebou. Takže to, jakou aktivitu si zvolí, a jestli si zvolí

v bec n jakou, ovliv uje mnoho okolností.
Sociální pracovník v domov

pro seniory si tedy nevysta í pouze

s nastudováním p íru ek a aplikací nejr zn jších program
ale musí nutn

do praxe,

uvažovat o tom, jaká je skupina senior , pro kterou

aktivity chystá. Velkou roli hrají nejenom jejich záliby a koní ky, ale
je

d ležité

ze kterého

brát

v

úvahu

i

nap íklad

zdravotní

stav,

prost edí,

lov k pochází, styl dosavadního života, rodinné zázemí,

vzd lání, d ív jší zam stnání apod.
Výb r aktivit by tedy m l p edevším odrážet pot eby jednotlivc .
Koneckonc

i standardy kvality sociálních služeb vyžadují plánování

pr b hu služby s ohledem na osobní cíle a možnosti dané osoby.
Druhým, nemén

d ležitým kritériem, by m la být spjatost aktivit

s každodenním b žným životem a s tradicemi p icházejícími v daném
ro ním období. Tak se pak v programech m že odrážet p edchozí
zp sob a rytmus života senior .
Kone né rozhodnutí, jakých program

se zú astnit, musí nakonec

u init každý jednotlivec sám. Úkolem sociálního pracovníka je zejména
nabídnout širší paletu odpovídajících alternativ a p ípadn

povzbudit

seniory a pomoci jim zú astnit se takových aktivit, které si sami
vyberou.
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Kvalitativní analýza videozáznamu jako
sou ást kvalitní praxe
B
Bcc.. R
Roobbiinn B
Brrzzoobboohhaattýý,, PPhhD
Drr.. eett.. B
Bcc.. L
Leennkkaa PPoolláákkoovváá
Cíle praxe, které si student stanovuje, by m ly vést k rozvoji jeho
profesionální role studenta sociální práce. Podle Havrdové charakterizuje tuto
roli osvojení si ur itých postoj

a hodnot a ovládnutí zp sob

komunikace.

(Havrdová, 1999) Jak postoje, tak zp sob komunikace pat í do oblasti
lidských zdroj . Jedná se konkrétn o vlastnosti, schopnosti a postoje.
Ve FOD pracujeme se studenty p edevším na rozvoji schopností, tedy
toho, co studenti znají (znalosti), a toho, co umí (dovednosti). Cílem praxe
tak v tšinou nem že být nap íklad to, že bude student v rozhovoru schopen
vy ešit s klientem jeho zakázku. Musíme zde pracovat jak na p izp sobení
požadavk

ve sm ru volby mén

náro ného a dosažiteln jšího cíle

- nap .

schopnost zakázku v rozhovoru v bec stanovit, tak i na rozvoji schopností,
jež se mohou týkat technik vedení rozhovoru, využití neverbálních signál ,
apod. Na našem pracovišti mají studenti nej ast ji zájem o rozvoj schopnosti
vedení rozhovoru s klientem. Jako nejú inn jší se nám pro tyto ú ely jeví
využití audiovizuálních nahrávek (AVN) rozhovor

studenta s klientem.

S klientem je dop edu dohodnuta jeho ú ast na rozhovoru se studentem.
Sou ástí dohody je písemný podepsaný souhlas s po ízením AVN. Student si
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m že prostudovat spisovou dokumentaci o klientovi a p ipravit si okruhy
témat pro rozhovor. Druhou variantou je, že student postupuje jako p i prvním
kontaktu s klientem, kdy nemá p edem žádné informace. P ed vlastním
rozhovorem jsou p ipraveny vhodné podmínky a nainstalována videokamera.
Následuje samotný rozhovor, u n jž je krom studenta a klienta p ítomen také
pracovník FOD.
Po ukon ení rozhovoru klient odchází. Student bezprost edn

po

ukon ení kontaktu sd luje své dojmy a reflektuje pr b h rozhovoru. Jedná se
o první bezprost ední sebereflexi, kdy student sd luje své pocity z vlastního
rozhovoru. Již v této fázi za íná pracovník FOD poskytovat studentovi první
zp tnou vazbu, v níž ho podn cuje k pojmenovávání pocit

a reakcí sebe

i klienta, k orientaci v nich a k jejich kontextualizaci. V záv ru pracovník
FOD sd luje své post ehy získané v pr b hu rozhovoru, týkající se použití
technik vedení rozhovoru, neverbální komunikace a dalších jev , které bylo
možno zaznamenat. Student do druhého dne zpracuje písemnou zprávu
o rozhovoru, v níž se pokusí zachytit jak vlastní sebereflexi a zp tnovazební
rozhovor, tak i obsahovou stránku rozhovoru s klientem. AVN je digitáln
editována a je provedena její první kvalitativní analýza.
Následuje setkání pracovníka se studentem, p i n mž dochází k další
kvalitativní analýze nahrávky a druhému zp tnovazebnímu rozhovoru. Ten je
oproti prvnímu zam

en spíše na schopnosti studenta s ohledem na stanovené

cíle praxe.
Pozornost si zde zaslouží zejména využití zp tné vazby. Tu je totiž
možné vnímat nejen jako prost edek rozvoje lidských zdroj

(zde p edevším

schopností), ale i jako samotnou dovednost, jež je rozvíjena. K obecným
princip m poskytování zp tné vazby uve me snad alespo

tolik, že zp tná

vazba by m la být jasná (vím, co chci sd lit), adresná (sd luji to tomu, koho
se to týká), spíše pozitivní, okamžitá ( íci co nejd íve, po dvou dnech je již
neú inná), vyvážená v ase (stejn
konkrétního chování a

pozitiv i negativ), konkrétní (týká se

lov ka), více popisná než hodnotící. (Kratochvíl,

1995)
Zp tná vazba využitá na praxi pro rozvoj lidských zdroj

má

p edevším následující cíle (Koubek, 2004):
Motivování ke zm n
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Sebereflexe a reflexe
Návrh rozvoje a p ijetí doporu ení
Podívejme se nyní na prost edky, jež vedou k napln ní takových cíl .
Uvažujme op t o konkrétním p íkladu rozvoje lidských zdroj
vazby.

Schopnost ú inn

ú innou

komunikaci,

v rozhovoru vhodn

pomocí zp tné

komunikovat, jež odpovídá kompetenci rozvíjet

p edpokládá

nap íklad

dovednost

klást

klient m

otázky tak, aby pracovník získal informace pot ebné pro

další práci.
Nahrávka rozhovoru je editována a je na ní provedena prvotní analýza.
Následuje setkání se studentkou a podrobná analýza záznamu rozhovoru
s d razem na sekvence vybrané p i prvotní analýze. Studentce je pušt n celý
záznam, který je ve vybraných momentech zastavován a jednotlivé pasáže
jsou

podrobn

analyzovány.

Záznam

m že

být

zastaven

z iniciativy

pracovníka i studenta.
B hem analýzy nahrávky je nap íklad studentka upozorn na na to, že
ponechala d ležitá témata bez povšimnutí a nesnažila se dalším dotazováním
získat více informací. Studentce je osv tlena d ležitost podrobn jšího
dotazování v této pasáži a jsou jí sd leny d vody, pro které by bylo vhodné
témata z klient ina sd lení dále rozpracovat. Je d ležité poznamenat, že
k analýze jsou vybrány nejen mén

úsp šné reakce studentky, ale i povedené

momenty.
Vra me se ovšem k rozvoji schopnosti ú inn
prost edk

komunikovat pomocí

zp tné vazby. Jak bude vid t, všechny t i cíle jsou spolu propojeny

tak t sn , že bez napln ní jednoho každého z nich by nebylo možné dosáhnout
ostatních. Budeme zde proto popisovat jejich napl ování odd len

pouze

z didaktických d vod .
Prvním cílem, kterého se snažíme dosáhnout poskytnutím zp tné vazby
studentovi p i analýze videonahrávky rozhovoru, je motivování ke zm n .
V námi uvažovaném p ípad

byla motivem studentky snaha nau it se, mimo

jiné, lépe vést rozhovor, dokázat získat od klient

pot ebné informace, nau it

se naslouchat. To zjistíme díky cíl m u ení, které má student vypracované
p ed nástupem na praxi. Zde se nám ukazuje, jak je pro kvalitní praxi
nezbytná provázanost jednotlivých

ástí a

inností, jež provádí student sám
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nebo s pracovníkem zodpov dným za praxi. Jestliže tedy nestanovíme se
studentem cíle jeho u ení na praxi nebo je student stanoví jen formáln ,
nedokážeme pozd ji využít jeho motivaci pro rozvoj jeho schopností.
Víme-li, že student chce rozvíjet konkrétní schopnost, je pro n j zp tná
vazba poskytnutá p i analýze nahrávky velmi podstatným zdrojem informací.
Studentova vnit ní motivace k r stu je nám známá a prost ednictvím zp tné
vazby se tak m žeme snažit ji kontextualizovat s konkrétními ukázkami ze
záznamu. Veškeré nedostatky p itom popisujeme jako rezervy a prostory pro
zlepšení. Stále p itom klademe silný d raz na vlastní aktivitu studenta.
Tím se dostáváme ke druhému cíli zp tné vazby, kterým je reflexe
a sebereflexe. Dovede-li student své jednání reflektovat, je schopen tím
dokázat, že ví, co d lá, a pro

to d lá. Znovu se k reflexi a sebereflexi totiž

vrátí p i podrobné analýze audiovizuálního záznamu rozhovoru, kde za íná
op tovnou sebereflexí pocit , kde se na za átku pokouší uvést,

ím dané

chování mohlo být zp sobeno. Uv domované pocity a emoce student m asto
pomáhají odhalit p í iny jejich chování a umož ují jim pochopit n které
souvislosti mezi vlastními reakcemi a reakcemi klienta. Studenti jsou vedeni
k tomu, aby sami popsali, jak p isp li k atmosfé e b hem rozhovoru, jak se
jim poda ilo splnit stanovené cíle rozhovoru a v p ípad

nespokojenosti jsou

nejprve dotazováni na návrhy možných zm n v p íštím rozhovoru. Naše
studentka tedy op t zpracovává záznam (de facto další reflexi) z analýzy AVN
a snaží se v n m zachytit jak vlastní proces sebereflexe, tak i reflektující
zp tnovazební rozhovor s pracovníkem, zam

ený na pojmenování možností

rozvoje schopnosti ú inné komunikace.
Dostáváme se tak ke t etímu cíli zp tné vazby – návrh rozvoje a p ijetí
doporu ení. U každého jednotlivého jevu identifikovaného v pr b hu prvotní
analýzy AVN a souvisejícího s cílem u ení na praxi stanoveným studentem je
probíráno zna né množství souvisejících témat a možností.
Student je vždy nejprve dotázán, co vidí a je vyzván ke stru né analýze.
Zde využije i svou sebereflexi pocit

popisovanou v p edchozím bod .

Následuje zp tnovazební rozhovor studenta s pracovníkem o možnostech
dalšího rozvoje schopností.
Jedním z cíl

u ení naší studentky byla schopnost získat pot ebné

informace pro plánování dalšího postupu. V úvodu byl se studentkou veden
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rozhovor o tom, co konkrétn

jí m že p inést to, že se bude v rozhovoru

s klienty doptávat na nejr zn jší témata. Studentka odpov d la, že jí to
umožní získat další informace. Na otázku, o

em by ty informace m ly být

v tomto konkrétním p ípad , se studentka odvolává na sv j cíl rozhovoru –
zjistit výchovné postupy matky ve vztahu k d tem. Dále jsme zjiš ovali, kde
konkrétn

v této

pasáži

mohla

studentka

zjistit

doptáváním

n co

o výchovných postupech klientky. Celá pasáž je studentce pušt na znovu a je
jí poskytnut náhled, že v rozhovoru s klienty jsou nez ídka d ležité informace
kódovány a skryty bu

ve zdánliv

nesouvisejících výpov dích o jiném

tématu nebo je možné poznat jejich d ležitost jen podle reakcí a projev
klient . Je tak d ležité sledovat, jak klient reaguje na otázky, zda jsou pro n j
n která témata tíživá, zda se snaží n kterým odpov dím vyhnout, jak sd luje
své výpov di intona n

nebo ve formulacích, jak vypadá jeho neverbální

projev, atd. N které z t chto signál

byly ukázány p ímo ve vybrané pasáži

nahrávky rozhovoru. Otázkami jsme se op t snažili p im t studentku k tomu,
aby sama nalézala souvislosti mezi tím, co íká klientka a tím, co si studentka
vytkla jako cíl rozhovoru.
Zbývá ješt

uvést, jak je možné poznat a prokázat, že skute n

k rozvoji schopnosti studenta ve sm ru jím stanovených cíl

došlo

praxe. P i vedení

dlouhodobých praxí ve FOD v Olomouci využíváme opakované po izování
a analýzu AVN rozhovor

student

s klienty v rozmezí n kolika týdn .

Zm ny, kterých studenti dosahují v rozvoji svých schopností, je možné
nejlépe identifikovat nap íklad p i porovnání první a poslední nahrávky.
Náš p ísp vek jist
rozvoje student

nevy erpává veškeré možné zp soby profesního

na praxi, což ani nebylo jeho cílem. Spíše jsme cht li ukázat

jeden z možných zp sob , který považujeme za smysluplný. Prokazateln

p i

n m dochází k rozvoji schopností student , který je možné spolehliv
sledovat a ídit. K tomuto názoru nás vede nejenom naše pozitivní zkušenost
s takovým vedením praxe, ale p edevším hodnocení praxe studenty, kte í ji
ozna ují za sice náro nou, nicmén

velmi užite nou. Zdá se tedy, že by to

mohla být d ležitá sou ást vytvá ení skute n kvalitní praxe.
Použitá literatura:
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Domácí násilí a innost Interven ního
centra pro osoby ohrožené domácím
násilím Olomouckého kraje
SStt eeddiisskkoo ssoocciiáállnníí pprreevveennccee O
Olloom
moouucc,, pp íísspp vvkkoovváá oorrggaanniizzaaccee
Domácí násilí (dále jen DN) lze definovat jako „fyzické

i psychické

násilí, sexuální zneužívání, sociální izolaci a jiné jednání, které má za cíl
získat kontrolu a moc nad životem a chováním partnera

i rodinného

p íslušníka“. Pro ilustraci lze uvést n které konkrétní zp soby jednání pro
odlišení jednotlivých forem DN.
Za fyzické násilí lze považovat nap .:
Bití rukama,
Bití p edm ty,
Kopání,
Tahání za vlasy,
Používání nástroj

s cílem zranit, zp sobit bolest.
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Za psychické násilí lze ozna it nap .:
Ponižování,
Vzbuzování strachu,
Posmívání s upozorn ním na nedostatky druhého,
P ehlížení,
Zám rné jit ení citlivých i „slabých“ míst,
Znehodnocování osobnosti partnera/partnerky.
Za sexuální násilí je možné uvést nap .:
Vynucování sexuálního styku proti v li druhého partnera nebo násilím,
p ípadn pod pohr žkou násilí.
Provád ní sexuálních praktik nep íjemných druhému partnerovi, který
je odmítá .
ty základních znak , které musí být

Domácí násilí lze identifikovat podle

napln ny sou asn . Jedná se o následující charakteristiky:
Opakování a dlouhodobost,
Eskalace – útoky nejprve sm

ují proti lidské d stojnosti, poté proti

zdraví a nakonec i proti životu,
Jasné a nem nné rozd lení rolí,
D je se v soukromí - stranou spole enské kontroly.
K eskalaci DN je nutné uvést, že útoky proti lidské d stojnosti sledují
dva základní cíle:
sociáln izolovat ob

,

minimalizovat její sebev domí a sebeúctu.
Tyto zp soby chování lze zpo átku zam nit s projevy lásky ze strany
partnera, Ze slušných žádostí se stávají rozkazy (to nenos, ned lej, neva ,
nikam necho , s t mi lidmi nemluv, vezmi si jiné šaty…)

asto je zde

p ítomna chronická žárlivost a neuposlechnutí p íkazu je podmín no
výhružkou sankcí, která je pozd ji fakticky realizována.
Jist

je na míst

násilím v takovém vztah

položit si otázku, pro

osoba ohrožená domácím

setrvává. Jde zejména o následující skute nosti:

má vazby na násilnou osobu (vztah trvá delší dobu, mají mnoho
spole ných položek – domácnost, d ti, ú ty, majetek, rodinu, p átele,
vzpomínky…),
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ztráta sociálních vazeb (všestranná závislost na násilné osob , sociální
izolace),
strach z budoucnosti (každé ešení je špatné a znamená ztrátu, je t žko
dosažitelné).
V

eské republice se problém domácího násilí týká více jak 16 %

populace starší 15 let.
Dne 14. b ezna 2006 p ijala

eská republika novou právní úpravu na

ochranu p ed domácím násilím: zákon

. 135/2006 Sb., kterým se m ní

n které zákony v oblasti ochrany p ed domácím násilím s ú inností od
1.1.2007. Byl tak poprvé zcela jasn

vyjád en postoj státu v

i domácími

násilí, v le netolerovat je ze strany osoby násilné a pomoci ohroženým
osobám

v as

jejich

situaci

pojmenováno a jeho
bylo krom

ešit.

Domácí

násilí

tak

bylo

zákonem

ešení jako podstatného celospole enského problému

ohrožené osoby

áste n

p esunuto i na další subjekty (Policii

R, orgány sociáln -právní ochrany d tí a interven ní centra). Efektivní
postup t chto subjekt

v souladu s p ijatým zákonem p edpokládá vzájemnou

sou innost, spolupráci a informovanost.
P ijetím zákona

. 135/2006 Sb., kterým se m ní n které zákony

v oblasti ochrany p ed domácím násilím (dále jen zákon o ochran
se

p ed DN)

R za adila mezi ty státy EU, které ve svém právním ádu mají komplexn

upravenu ochranu p ed domácím, a to nejen v institutech civilního a trestního
práva, ale vytvá ejí zárove

i podmínky pro následnou pomoc osobám

DN

ohroženým.
Podstatou p ijaté zákonné úpravy je v asná intervence policie jako
první krok státu vyjad ující jeho postoj k násilí v soukromé sfé e a primární
zájem ochránit osoby ohrožené domácím násilím. Možnost zasáhnout v raném
stádiu rozvoje domácího násilí a vykázat násilnou osobu na ur itou dobu ze
spole ného obydlí vytvá ejí právní rámec pro navazující opat ení zejména
sociální povahy. To umožní komplexní ešení jednotlivých p ípad

domácího

násilí d íve než by mohlo dojít k závažnému násilnému trestnému inu.
Na

rozhodnutí

bezprost edn

policie

o

„vykázání“

a ze zákona navazuje

jen IC), které je

nebo

„zákazu

vstupu“

innost interven ního centra (dále

specializovaným za ízením

sociální služby, nebo

19

poskytuje

odbornou

sociáln

právní

pomoc

ohroženým

osobám

a koordinuje spolupráci mezi dalšími navazujícími službami sociální
i zdravotnické záchranné sít v regionu.

Právní rámec Interven ních center:
IC je od 1.2.2007 nová sociální služba.
Zákon

.

108/2006

Sb.,

o

sociálních

službách

ve

zn ní

zákona

. 29/2007Sb., § 60a
Zákon . 135/2006 Sb., na ochranu p ed domácím násilím ve zn ní zákona
. 29/2007 Sb.

Poslání IC:
Hlavním cílem IC je poskytnout pomoc osobám ohroženým domácím
násilím. Do 48 hodin po doru ení rozhodnutí P

R o vykázání (zákazu

vstupu) násilné osoby ze spole ného obydlí IC kontaktuje ohroženou osobu
s nabídkou

pomoci.

Pomoc

rovn ž

poskytuje

na

požádání

kterékoli

ohrožené osoby nebo na požádání jiných osob (p íbuzní apod.).
Služba je ambulantní, terénní nebo pobytová a zahrnuje:
•

sociáln terapeutické innosti,

•

pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm

a p i obstarávání

osobních záležitostí,
•

p ípadn zprost edkování ubytování,

•

p ípadn zprost edkování zajišt ní stravy.
Dalším úkolem IC je zajišt ní spolupráce a vzájemné informovanosti

mezi IC a dalšími subjekty – Policie

R, OSPOD, obce, poskytovatelé

sociálních služeb, obecní policie aj. formou interdisciplinární spolupráce
p i ešení p ípad

domácího násilí v obci/m st /kraji.
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Interven ní centrum se
Standard

ídí standardy

innosti IC, vycházejících ze

kvality sociálních služeb (§ 99 z. .108/ 2006 Sb.), které

schválilo MPSV

R.

Základní procedurální standardy spo ívající v práci s uživateli služby,
administrativ

a

vedení

spisové

interdisciplinární spolupráce p i

agendy

ešení p ípad

a

dále

koordinaci

domácího násilí zajiš ují

odborn vyškolení pracovníci profesí t chto profesí:
psycholog, koordinátor pro problematiku domácího násilí – úvazek 1,00
sociální pracovník

- úvazek 1,00

právník

- úvazek 1,00

Územní p sobnost:
K 1.1.2007 bylo v
centrum.

Výjimku

R v každém kraji z ízeno jedno interven ní

tvo í

Moravskoslezský

kraj,

kde

byla

z ízena

interven ní centra dv .
Pro

celý

Olomoucký

kraj

zajiš uje

služby

interven ního

centra

ST EDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE OLOMOUC, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc.

Dosavadní
upravujících a

zkušenosti

ukazují,

že

p ijetí

nových

zákon

ešících problematiku domácího násilí byl krok správným

sm rem.
V Olomouckém kraji od 1.1.2007 do 31.10. 2007 p istoupila Policie

R

k aplikaci institutu vykázání/zákazu vstupu v 37 p ípadech. Ve všech
p ípadech byla ohroženou osobou žena.
Ve v tšin p ípad

se jedná o partnerské násilí v obvyklých relacích

manžel – manželka, druh – družka, p ípadn
rozvedenými

manžely.

Ve

ty ech

se jedná o násilí mezi

p ípadech

se

jednalo

o

tzv.

mezigenera ní násilí, ve t ech p ípadech se násilí dopoušt ly zletilé d ti
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v

i svým rodi

m, v jednom p ípad

se násilnicky choval otec k dosp lé

dce i.
Pracovníci IC Olomouc poskytli ve sledovaném období uživatel m
služby celkem 302 konzultací, z toho 209 telefonických a v 93 p ípadech
konzultovali s uživateli osobn .

Vybraní auto i píšící k tématu:
írtková, L., Drtilová, J. Venglá ová, M., Šev ík, D.
Kloubek, M., Koubová, E., Hurychová I., Matzner, J., Durdík, T.
Špatenková, N. (roz. Kubí ková), Vitoušová, P. a M.
St edisko sociální prevence Olomouc
p ísp vková organizace
Interven ní centrum
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
tel.: 585 754 736, mobil.: 774 431 030
e-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz
www.ssp-ol.cz
--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Informace o St edisku sociální prevence
Olomouc
Z
Zpprraaccoovvaall:: PPhhD
Drr.. M
Maarrttiinn N
Naassssw
weettttrr
St edisko

sociální

prevence

Olomouc

je

p ísp vkovou

Olomouckého kraje, jehož základním p edm tem

organizací

innosti v souladu se

Z izovací listinou v aktuálním zn ní ( .j. 7/UZ/18/39/2007) je poskytování
následujících sociálních služeb a zajiš ování sociáln -právní ochrany d tí.
V souladu s ust. § 35, 37, 55, 57, 60, 60a, 62 a 65 zákona

. 108/2006

Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis , poskytuje St edisko
sociální prevence Olomouc následující sociální služby:
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Odborné sociální poradenství,
Telefonickou krizovou pomoc,
Azylové domy,
Krizovou pomoc,
Interven ní centra,
Nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež,
Sociáln -aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi.
V souladu s ust. § 40, 41, 42, 43 a 44 zákona
o sociáln -právní ochran

. 359/1999 Sb.,

d tí, ve zn ní pozd jších p edpis , zajiš uje

St edisko sociální prevence Olomouc následující

innosti z oblasti sociáln -

právní ochrany d tí:
Za ízení odborného poradenství pro pé i o d ti,
Za ízení sociáln výchovné innosti,
Za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc,
Výchovn rekrea ní tábory,
Za ízení pro výkon p stounské pé e.
V následujícím

textu

jsou

popsány

poskytované

sociální

služby

a innosti sociáln -právní ochrany d tí s d razem na vymezení cílové skupiny
uživatel , popis služby nebo

innosti sociáln -právní ochrany d tí, výši

úhrady za poskytovanou sociální službu nebo

innost, kapacitu služby nebo

innosti a kontakty pro uživatele.

O
Oddbboorrnnéé ssoocciiáállnníí ppoorraaddeennssttvvíí
Cílová skupina:
d ti a mládež ve v ku 6 – 18 let ohrožené spole ensky nežádoucími
jevy,
rodiny s dít tem/d tmi,
osoby v krizi.
Popis služby:
V

rámci

odborného

zprost edkovávají rodi

sociálního

poradenství

se

poskytují

nebo

m nebo jiným osobám odpov dným za výchovu

d tí rady ve v cech výchovy a výživy d tí a v dalších otázkách týkajících
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se jejich rodinných, sociálních a mezigenera ních problém

vyplývajících

z pé e o d ti.
Uživatel m se v nují odborní pracovníci za ízení v rámci individuálních,
skupinových a rodinných sezení.Sou ástí odborné práce s uživateli je
veškerá

psychologická

a etopedická diagnostika

a

odborné

sociální

poradenství. Rodina je chápána jako uzav ený systém, který je autonomní
a sám sebe regulující.Protože rodina funguje dob e pouze tehdy, je-li
rodinná struktura jasn
Rušiv

definovaná, vypracovaná, pružná a kohezivní.

mohou p sobit rigidní koalice, které p ekra ují hranice generací.

Nap íklad koalice matky se synem, proti koalici otce s dcerou. V pr b hu
sezení s uživateli se snažíme, abychom rigidní koalice narušili a umožnili
vst ícnou komunikaci v rodin

i mimo tyto koalice, a aby tak byly

vytvo eny lepší vztahy v rodin .
Služba je poskytována v rámci poradensko-terapeutického úseku našeho
za ízení v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin, v jiné hodiny, p ípadn
dny, pak dle aktuální domluvy. P i p ijetí uživatele do našeho za ízení
v rámci ambulance se snímá s klientem a jeho rodi i osobní a rodinná
anamnéza.
Kontakty:
Adresa:

St edisko

sociální

prevence

Olomouc,

p ísp vková

organizace, Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel. .: 585 427 141,
Fax: 585 754 736
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba: pracovní dny od 8.00 – 16.00 hodin celoro n
Výše úhrady: služba je poskytována bezplatn
Kapacita služby: max. 90 uživatel /rok

T
Teelleeffoonniicckkáá kkrriizzoovváá ppoom
moocc
Cílová skupina: osoby v krizi
Popis služby:
Služba telefonické krizové pomoci (dále TKP) je poskytována prost ednictvím
tel.

.

585 414 600.

Krom

telefonních

hovor

jsou

realizovány

také
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rozhovory s uživateli prost ednictvím internetového chatu. Tato služba je
realizována ve spolupráci s Internetporadnou Olomouc, která je garantem
tohoto programu. Chatová místnost je p ístupná pro uživatele t ikrát týdn ,
v úterý a tvrtek od 17.00 do 18.30 hodin a od 20.00 do 22.00 hodin, v ned li
od 20.00 do 22.00 hodin na adrese www.internetporadna.cz, kde je t eba
využít položky s názvem e-linka. Do místnosti m že vstoupit pouze uživatel
a konzultant. Služba prost ednictvím telefonu i internetového chatu je
poskytována anonymn s tím, že p ednost mají telefonní hovory.
Hovory se nej ast ji týkají mezilidských vztah /rozvody, rozchody, vztahové
krize

-

rodi e

/nezam stnanost,

a

d ti,

pracovní

partne i,

vrstevníci../,osobních

neúsp chy,

zdravotní

problém

problematiky

/psychosomatické potíže, závislosti/.Dále p ijímáme informativní hovory,
p edáváme

kontakty

a

doporu ení

na

další

odborníky

v

pomáhajících

profesích. Zaznamenáváme i hovory ventila ní, podp rné a provázející, p i
kterých volající neo ekává od pracovníka linky doporu ení na

ešení své

situace, ale chce si jen popovídat a být vyslechnut. Nespornou výhodou této
služby je to, že ji mohou využít i lidé, kte í z nejr zn jších d vod
využít

služeb

ambulantních

pracovníkem. Pro n

formou

osobního

kontaktu

m že linka d v ry znamenat tém

nemohou

s odborným

jedinou možnost

kontaktu v tísni nebo osam losti. Se stejným efektem mohou linku využít ti
jedinci, kte í se neodhodlali

ešit sv j problém vstupem do psychoterapie

a kterým se takový krok jeví jako p íliš náro ný a zásadní. Linka d v ry jim
m že poskytnout d ležitou službu v tom, že jim nabídne vst ícný a p itom
nezávazný kontakt, který

asto bývá p edstupn m terapeutického vztahu

v individuální psychoterapii.
Kontakty:
Utajená adresa
Tel. .: 585 414 600
Chat: www.internetporadna.cz / e-linka
Provozní doba: v pracovní dny od 16.00 - 6.00 hodin následujícího dne
a o víkendech a státních svátcích nep etržit .
Výše úhrady: b žný poplatek za místní hovor v síti O2 nebo za p ipojení
k internetu.
Kapacita služby: max. 3000 hovor /rok.
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A
Azzyylloovvéé ddoom
myy
Cílová skupina: d ti a mládež ve v ku od 6 do 18 let ohrožené spole ensky
nežádoucími jevy
Popis služby:
Sociální služba s názvem Azylové domy poskytuje pobytové služby na
p echodnou dobu d tem a mládeži ve v ku od 6 do 18 let v nep íznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení; v situaci kdy, ambulantní pé e je
nedosta ující; v situaci, kdy rodi e nejsou schopni zajistit p im

enou pé i

o dít . B žná p echodná doba pobytu je zpravidla 8 týdn . D ív jší ukon ení
pobytu m že nastat jen na základ

výpov dních d vod

smlouv . Prodloužení pobytu m že nastat na základ

sjednaných ve

písemného dodatku ke

smlouv , pokud se nepoda ilo naplnit ú el pobytu ve sjednané lh t . Služba
zabezpe uje p ímé zaopat ení dít te spo ívající v poskytnutí stravování
a ubytování, pomoci p i prosazování práv a zájm . Dále zajiš uje výchovnou
pé i, zdravotní pé i, poradenství samotnému dít ti, rodi

m

i osobám

odpov dných za výchovu. Dále zajiš uje pomoc p i p íprav

na školní

vyu ování a doprovod do d tí školy, vytvá í podmínky pro zájmovou innost,
poskytuje

dít ti

odbornou

pé i

prost ednictvím

sociálního

speciálního pedagoga - etopeda, psychologa a asistent
Cílem služby je zmírn ní nežádoucích projev

pracovníka,

pobytového úseku.

v chování uživatele, rozvíjení

sebed v ry a využívání jeho schopností, zlepšení komunikace, sd lování
pocit , objas ování p irozených d sledk

jeho chování, rozvoj zodpov dnosti

za jeho jednání (p í ina - následek). Jde o nápravu výchovných potíží tak, aby
uživatel porozum l sám sob
k rodi
p ípadn

i druhým lidem, vyjasnil si své vztahy

m, osobám odpov dným za výchovu, spolužák m, vrstevník m apod.,
zm nil své postoje, životní hodnoty a cíle. Sm

uje ke zdravému

vývoji osobnosti a ke zlepšení výchovného prost edí dít te. D raz je kladen
na práci s rodinou a zkvalitn ní komunikace a vztah

mezi jednotlivými leny

rodiny.
Žádost zákonného zástupce o umíst ní nezletilého dít te v azylovém dom
a poskytnutí služeb s tím spojených naleznete v sekci dokumenty na
webových stránkách našeho za ízení.
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Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel. .: 585 427 141, 774102019
Fax: 585 754 736
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba: celoro n - nep etržitý provoz
Výše úhrady:
strava 104,-K /den
ubytování 30,-K /den
celkem 134,-K /den
Kapacita služby: max. 3 l žka

K
Krriizzoovváá ppoom
moocc
Cílová skupina: d ti a mládež ve v ku od 6 do 18 let ohrožené spole ensky
nežádoucími jevy
Popis služby:
Sociální služba s názvem krizová pomoc poskytuje služby pro d ti a mládež
ve v ku od 6 do 18 let, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo
života, kdy p echodn

nemohou

ešit svoji nep íznivou sociální situaci

vlastními silami. Jedná se o uživatele, kte í se ocitli bez jakékoliv pé e, nebo
jsou-li jejich životy nebo p íznivý vývoj vážn
pé e p im

ohroženy, kte í se ocitli bez

ené jejich v ku nebo o uživatele t lesn

i duševn

týrané. Jedná

se o uživatele, kte í se ocitli v situaci, kdy jsou závažným zp sobem ohrožena
jejich

základní

práva.

Služba

je

poskytována

celoro n

a

nep etržit

v prostorách pobytového úseku. Služba zabezpe uje plné p ímé zaopat ení
dít te v za ízení spo ívající v poskytování ubytování, poskytnutí stravy,
sociáln

terapeutických

inností

a

v pomoci

p i

uplat ování

práv,

oprávn ných zájm

a p i obstarávání osobních záležitostí. Poskytování t chto

služeb

p ekonání

vede

k

krizového

stavu

a

zahájení

následného

socioterapeutického procesu. Služba dále poskytuje výchovnou pé i, zajiš uje
poskytnutí zdravotní pé e zdravotnickým za ízením v etn primární zdravotní
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pé e, poskytuje poradenství dít ti, jeho rodi

m nebo osobám odpov dným za

výchovu dít te, zajiš uje pomoc p i p íprav

na školní vyu ování a doprovod

d tí do školy, vytvá í podmínky pro zájmovou

innost, poskytuje dít ti

odbornou pé i prost ednictvím sociálního pracovníka, speciálního pedagoga etopeda, psychologa a asistent

pobytového úseku.

Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel. .: 585 427 141, 774102019
Fax: 585 754 736
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba: celoro n - nep etržitý provoz
Výše úhrady: bez úhrady
Kapacita služby: max. 7 l žek

IInntteerrvveenn nníí cceennttrruum
m
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
Popis služby:
P ijetím zákona

. 135/2006 Sb., který je ú inný od 1.1.2007 a kterým se

m ní n které zákony v oblasti ochrany p ed domácím násilím se

R za adila

mezi ty státy EU, které ve svém právním

upravenou

ádu mají komplexn

ochranu p ed domácím násilím, a to nejen v institutech civilního a trestního
práva, ale vytvá ejí zárove

i podmínky pro následnou pomoc osobám

domácím násilím ohroženým. Podstatou p ijaté zákonné úpravy je v asná
intervence policie jako první krok státu vyjad ující jeho postoj k násilí
v soukromé sfé e a primární zájem ochránit osoby ohrožené domácím násilím.
Možnost zasáhnout v raném stádiu rozvoje domácího násilí a vykázat násilnou
osobu na ur itou dobu ze spole ného obydlí vytvá ejí právní rámec pro
navazující opat ení zejména sociální povahy. To umož uje komplexní ešení
jednotlivých p ípad
násilnému trestnému

domácího násilí d íve než by mohlo dojít k závažnému
inu. Na rozhodnutí policie o vykázání nebo zákazu

vstupu bezprost edn a ze zákona navazuje innost interven ního centra, které
je specializovaným za ízením sociální služby, nebo

poskytuje odbornou
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sociáln

právní pomoc osobám ohroženým domácím násilím a koordinuje

spolupráci mezi dalšími navazujícími službami v sociální i zdravotnické
záchranné

sít

v

regionu.

Právní

rámec

interven ních

center:

zákon

. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zn ní zákona . 29/2007 Sb., § 60a;
zákon

. 135/2006 Sb., na ochranu p ed domácím násilím ve zn ní zákona

. 29/2007 Sb. Hlavním cílem interven ních center je poskytnout pomoc
osobám ohroženým domácím násilím. Do 48 hodin po doru ení rozhodnutí
P R o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby ze spole ného obydlí
interven ní centrum kontaktuje ohroženou osobu s nabídkou pomoci. Pomoc
rovn ž poskytuje na požádání kterékoli ohrožené osoby nebo na požádání
jiných osob (p íbuzní a další). Služba zahrnuje sociáln terapeutické innosti,
pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm
záležitostí, p ípadn

a p i obstarávání osobních

zprost edkování ubytování, p ípadn

zprost edkování

zajišt ní stravy. Dalším úkolem interven ního centra je zajišt ní spolupráce
a vzájemné informovanosti mezi interven ním centrem a dalšími subjekty Policie

R,

orgány

sociáln -právní

ochrany

d tí,

obce,

poskytovatelé

sociálních služeb, obecní policie aj. formou interdisciplinární spolupráce p i
ešení p ípad

domácího násilí v obci/m st /kraji. Dosavadní zkušenosti

ukazují, že p ijetí nových zákon

upravujících a

ešících problematiku

domácího násilí byl krok správným sm rem. K 31.7.2007 je v

R evidováno

542 p ípady domácího násilí, u nichž policie rozhodla o vykázání/zákazu
vstupu.

V

Olomouckém

kraji

se

k

31.8.2007

vyskytlo

28

p ípad

vykázání/zákazu vstupu násilných osob ze spole ného obydlí. Ve v tšin
p ípad

se jednalo o partnerské násilí v relacích manžel-manželka, druh-

družka, bývalí manželé. Byly zaznamenány také p ípady mezigenera ního
násilí, kterého se dopoušt ly dosp lé d tí v

i svým rodi

m. K 31.8.2007

kontaktovalo Interven ní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Olomouc 58 osob, kterým bylo ze strany pracovník

interven ního centra

poskytnuto celkem 284 konzultací osobní, telefonickou a elektronickou
formou.
Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
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Tel./fax: 585 754 736,
Mobil: 774 406 453
e-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz
Provozní doba:
v pracovní dny 7.00 – 15.30 hodin,
víkendech a státních svátcích pracovní pohotovost nep etržit

na

uvedeném mobilním ísle
Výše úhrady: bez úhrady
Kapacita služby: max. 100 uživatel /rok

N
Níízzkkoopprraahhoovváá zzaa íízzeenníí pprroo dd ttii aa m
mllááddeežž
Cílová skupina: d ti a mládež ve v ku od 6 do 18 let ohrožené spole ensky
nežádoucími jevy
Popis služby:
Služba je ur ena d tem a mládeži od 6-18 let ze sociáln
málo podn tného a

znevýhodn ného,

asto patologického prost edí. Cílová skupina zahrnuje

i d ti, které se obtížn sociáln p izp sobují, které se h

e za le ují do svých

vrstevnických skupin a rovn ž d ti, které vyr stají v rodinách ohrožených
sociálním vylou ením. Služba zahrnuje volno asové aktivity – zájmové
kroužky, realizované v pr b hu školního roku. Jedná se o dramatický
kroužek, keramický a výtvarný kroužek. Služba je pro uživatele bezplatná.
Výsledky práce jednotlivých kroužk

jsou

asto prezentovány ve ejnosti

a jsou p ijímány s velkým zájmem. Další formou služby jsou dva desetidenní
letní tábory pro d ti ze sociáln

znevýhodn ného prost edí, realizované

o letních prázdninách. Jeden z nich je ur en pro mladší d ti od 6 do 12 let
a druhý pro mládež od 13 do 16 let. Tato služba je realizována p edevším
v rámci primární prevence sociáln

nežádoucích jev , na kterou navazuje

nabídka smysluplného využití volného

asu. P i všech aktivitách služby je

uplat ován individuální p ístup ke každému uživateli.
V roce 2008 rozší íme nabídku volno asových aktivit o kroužek angli tiny
s netradi ním zp sobem výuky. Cílem kroužku není pouze strohá, výuka
jazyka. Jde zejména o snahu rozší it schopnosti d tí jazyk prakticky používat,
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samostatn

zdokonalovat

a rozši ování si obzor

a

o

jejich

k

dalšímu

vzd lávání

v bec.

Kroužek bude pojat zásadn

formou zábavných, interaktivních her a jiných

nefrontálních technik výuky. Tyto, a
zam

motivaci

budou tématicky i konverza n

eny na prohlubování znalostí z Anglického jazyka budou sou asn tento

p edm t samovoln

propojovat s jinými školními p edm ty jako nap íklad

s geografií, historií, ob anskou

i hudební výchovou, p írodopisem apod.

P jde tedy o aktivity, cílené nejen k budování pov domí d tí o možnostech
praktického využití jazyka, ale sou asn ,

volbou vhodných technik a témat

bude tímto docházet k budování pov domí d tí o globálních souvislostech
a problémech dnešního sv ta.
Pro zvýšení motivace budou kursy navíc ob as zpest eny akcemi typu
návšt va muzea
po ádáním

i výstavy, tématicky se pojících k hodinám, p ípadn

nap íklad

Skotských,

Australských, Amerických a jiných dn

Anglických,

Irských,

Afrických,

jenž mohou být obohaceny o návšt vu

zahrani ních host , ochutnávku p ípadn

jednoduchou p ípravu tradi ních

lokálních jídel, p ípadn zpest eny poslechem hudby a p ekladem text
promítáním diapozitiv

p ípadn

film

písní,

(s titulky) z dané oblasti. Tyto akce

by m ly d ti nejen motivovat k touze cestovat, poznávat, ale také, a to
p edevším k touze po získání schopnosti se na cestách dorozum t.
Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel.: 585 427 141
fax: 585 754 736,
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba:
Dramatický kroužek: ve školním roce každé pond lí od 16.00 do 17.30
hod.
Keramický a výtvarný kroužek: ve školním roce každou st edu od 15.30
do 17.00 hod.
Angli tina: ve školním roce (od 1.1.2008 bude up esn n den v týdnu
a as)
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Letní tábory: b hem hlavních letních školních prázdnin, termíny budou
up esn ny koncem m síce února každého kalendá ního roku s ur ením
termínu zvláš pro d ti do 12 let a zvláš pro mládež (13 – 16 let).
Výše úhrady:
Kroužky: bezplatn
Tábory: 70,-K /den, tzn. 700,-K /10 dní
Kapacita služby: max. 80 uživatel /rok

SSoocciiáállnn aakkttiivviizzaa nníí sslluužžbbyy pprroo rrooddiinnyy ss dd ttm
mii
Cílová skupina:
d ti a mládež ve v ku od 6 do 18 let ohrožené spole ensky nežádoucími
jevy
rodiny s dít tem/d tmi
Popis služby:
Sociáln

aktiviza ní služby jsou poskytovány rodinám s d tmi, u kterých je

vývoj ohrožen v d sledku dopad

dlouhodobé krizové situace, kterou rodi e

nedokážou bez pomoci p ekonat, a u které existují další rizika ohrožení
vývoje d tí. Za ízení poskytuje poradenství zam
vztah

rodi

ené na

ešení vzájemných

a d tí. V rámci služby jsou poskytovány rodi

m nebo jiným

osobám odpov dným za výchovu d tí rady ve v cech výchovy a výživy d tí
a

v

dalších

otázkách

a mezigenera ních problém

týkajících

se

jejich

rodinných,

sociálních

vyplývajících z pé e o d ti. Rodin

s d tmi je

nabízena výchovná práce s d tmi, samotnému rodi i pak pracovn

výchovná

práce s dosp lým - nap . podpora a nácvik rodi ovského chování, v etn
vedení hospoda ení a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních
kompetencí p i jednání na ú adech, školách aj. V rámci služby je uplat ován
nácvik

a

upev ování

motorických,psychických

a

sociálních

schopností

a dovedností dít te. Služba zahrnuje i zajišt ní podmínek pro p im

ené

vzd lávání d tí a zajišt ní podmínek pro spole ensky p ijatelné volno asové
aktivity.Uživateli služby jsou d ti a dospívající ve v ku od 6 do 18 let
a jejich rodi e. D tský uživatel je nej ast ji fyzicky, psychicky

i sexuáln

zneužíván, je ob tí šikany, ale i šikanující, m že trp t poruchou ADHD
s projevy asociálního chování. Další skupinu uživatel

tvo í d ti a mládež
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v obtížné rodinné situaci jako je úmrtí v rodin , rozpad rodiny apod. Další
náplní služby je pomoc p i

ešení mezigenera ních problém

a konflikt

vyplývajících z pé e o d ti. Uživatelé jsou p ijímáni na základ

doporu ení

odborných

psychiatr ,

pracovník

-

pediatr , dále na základ

sociálních

pracovník ,psycholog ,

žádosti jednotlivých

len

rodiny. Služba je

realizována formou individuálních a rodinných sezení, p i kterých se
využívají r znorodé techniky práce s rodinným systémem. Sou ástí odborné
práce s uživateli služby je i psychologická, speciáln

pedagogická a sociální

diagnostika.
Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel. .: 585 427 141,
Fax: 585 754 736
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba: pracovní dny od 8.00 – 16.00 hodin celoro n
Výše úhrady: služba je poskytována bezplatn
Kapacita služby: max. 90 uživatel /rok

Z
Zaa íízzeenníí pprroo dd ttii vvyyžžaadduujjííccíí ookkaam
mžžiittoouu ppoom
moocc
St edisko sociální prevence Olomouc jako za ízení pro d ti vyžadující
okamžitou pomoc poskytuje pomoc a ochranu dít ti, které se ocitlo bez
jakékoliv pé e nebo jsou-li jeho život nebo p íznivý vývoj vážn ohroženy
nebo narušeny (v d sledku hospitalizace rodi e, úmrtí apod.)

i se dít

ocitlo v prost edí nebo situaci, kdy jsou závažným zp sobem ohrožena
jeho základní práva (nap . dít t lesn nebo duševn týrané i zneužívané).
Dít se umis uje v našem za ízení na základ :
rozhodnutí soudu nebo
žádosti obecního ú adu obce s rozší enou p sobností nebo
požádá-li o to dít .
Rodi e, pop ípad

p íjemce sirot ího d chodu oboustrann

osi elého

dít te, hradí p ísp vek na úhradu pobytu a pé e odstup ovaný podle v ku
dít te.
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Správní rozhodnutí ve v ci p ísp vku na úhradu pobytu a pé e podle § 42b
odst. 1 zákona . 359/1999 Sb. vydává editel za ízení.
O odvolání proti rozhodnutí o p ísp vku rozhoduje krajský ú ad. Místní
p íslušnost krajského ú adu se

ídí sídlem za ízení, jehož

editel (vedoucí)

o p ísp vku rozhodl.
Výše p ísp vku na úhradu pobytu a pé e podle § 42b odst. 1 zákona
. 359/1999 Sb. je nov stanovena tak, že za kalendá ní m síc iní 0,8násobek
ástky životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další
v po adí v souladu s § 3 odst. 3 zákona

. 110/2006 Sb., o životním

a existen ním minimu. Podle právního stavu platného k 1. 9. 2007

iní výše

p ísp vku na úhradu pobytu a pé e za kalendá ní m síc
a) 1 568 K , jde-li o dít od 6 do 15 let v ku,
b) 1 800 K , jde-li o dít od 15 do 18 let v ku,
c) 2 080 K , jde-li o dít

od 15 do 18 let v ku, které není nezaopat eným

dít tem.
Nezaopat enost dít te se posuzuje podle § 11 až § 16 zákona
. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších p edpis . Za
nezaopat ené dít

se zásadn

považuje dít

povolání. Za nezaopat ené dít

do ukon ení p ípravy na budoucí

se však považuje i dít

mladší 18 let, které

ukon ilo povinnou školní docházku a dále nepokra uje v p íprav

na budoucí

povolání, jestliže je vedeno v evidenci ú adu práce jako uchaze o zam stnání
a nemá nárok na podporu v nezam stnanosti nebo podporu p i rekvalifikaci.
Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel. .: 585 427 141, 774102019
Fax: 585 754 736
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba: nep etržit celoro n
Výše úhrady: jak je shora uvedeno
Kapacita: max. 7 l žek
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Z
Zaa íízzeenníí ooddbboorrnnééhhoo ppoorraaddeennssttvvíí pprroo ppéé ii oo dd ttii
Odborné poradenství pro pé i o d ti je zam
sociáln -právního,

psychologického,

pedagogického poradenství rodi

eno na poskytování

pedagogického

a

speciáln -

m nebo osobám odpov dným za výchovu

dít te zejména ve v cech výchovy a výživy d tí a v dalších otázkách
týkajících se rodinných, sociálních a mezigenera ních problém

vyplývajících

z pé e o d ti. St edisko sociální prevence Olomouc tedy pomáhá ešit všechny
otázky rodinných vztah , v etn
s dít tem, p ípadn

spor

rodi

o výchovu d tí, o styk rodi e

otázky týkající se poruch chování u d tí apod. Významné

je také poradenství rodi

m d tí se zdravotním postižením ve smyslu pomoci

jim získat pot ebné znalosti a dovednosti.
Sou ástí odborného poradenství je také p edávání informací rodi

m i

osobám odpov dným za výchovu d tí o nárocích d tí z oblasti rodinného
práva a z oblasti sociálního zabezpe ení
n kterou

z forem

náhradní

rodinné

i pomoc v orientaci podmínek pro
pé e.

Poskytujeme

také

odborné

poradenství p stoun m vykonávajícím p stounskou pé i v za ízeních pro
výkon p stounské pé e, kde opušt né d ti nalezly nový domov, harmonické,
podn tné a citov

bohaté prost edí. Odborné poradenství pro pé i o d ti by

m lo p ispívat k ochran

života, zdraví a p íznivého vývoje d tí p i

respektování základního práva dít te vyr stat v jeho p irozeném prost edí,
tedy rodin . M lo by nabídnout efektivní systém pomoci rodinám, které se
ocitly v nep íznivé sociální situaci z d vodu selhání jejích základních funkcí
i poruch sociálního vývoje jejích

len . Jde o udržení kontinuity vztah

a kvalitní komunikace mezi rodi i a d tmi a prevenci ústavní výchovy u
t chto d tí. Je ur eno d tem od 6 do 18 let, na které se zejména zam

uje

sociáln -právní ochrana.
Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel. .: 585 427 141,
Fax: 585 754 736
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba: pracovní dny od 8.00 – 16.00 hodin celoro n
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Výše úhrady: poradenství je poskytováno bezplatn
Kapacita: max. 90 klient /rok

Z
Zaa íízzeenníí ssoocciiáállnn vvýýcchhoovvnnéé iinnnnoossttii
V rámci sociáln
využívání volného

výchovné

innosti zajiš ujeme p edevším užite né

asu d tí, které vyžadují zvláštní pozornost proto, že žijí

v nep íznivých sociálních podmínkách nebo mají výchovné
Sociáln

výchovná

i jiné problémy.

innost zahrnuje volno asové aktivity – zájmové kroužky,

realizované v pr b hu školního roku. Nabízíme d tem

innosti sm

ující

k rozvíjení jejich sociálních dovedností. Jedná se o dramatický kroužek,
keramický a výtvarný kroužek.
V roce 2008 rozší íme nabídku volno asových aktivit o kroužek
angli tiny s netradi ním zp sobem výuky. Cílem kroužku není pouze strohá,
výuka jazyka. Jde zejména o snahu rozší it schopnosti d tí jazyk prakticky
používat, samostatn

zdokonalovat a o jejich motivaci k dalšímu vzd lávání

a rozši ování si obzor

v bec. Kroužek bude pojat zásadn formou zábavných,

interaktivních her a jiných nefrontálních technik výuky. Tyto, a
tématicky i konverza n

zam

budou

eny na prohlubování znalostí z Anglického

jazyka budou sou asn tento p edm t samovoln propojovat s jinými školními
p edm ty jako nap íklad s geografií, historií, ob anskou i hudební výchovou,
p írodopisem apod. P jde tedy o aktivity, cílené nejen k budování pov domí
d tí o možnostech praktického využití jazyka, ale sou asn , volbou vhodných
technik a témat bude tímto docházet k budování pov domí d tí o globálních
souvislostech a problémech dnešního sv ta. Pro zvýšení motivace bude
kroužek navíc ob as zpest en akcemi typu návšt va muzea
tématicky se pojících k hodinám, p ípadn

i výstavy,

po ádáním nap íklad Skotských,

Anglických, Irských, Afrických, Australských, Amerických a jiných dn

jenž

mohou být obohaceny o návšt vu zahrani ních host , ochutnávku p ípadn
jednoduchou

p ípravu

tradi ních

lokálních

poslechem hudby a p ekladem text
film

(s titulky) z dané oblasti.

jídel,

p ípadn

písní, promítáním diapozitiv

zpest eny
p ípadn

Tyto akce by m ly d ti nejen motivovat

k touze cestovat, poznávat, ale také, a to p edevším k touze po získání
schopnosti se na cestách dorozum t.
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Výsledky

práce

jednotlivých

kroužk

jsou

asto

prezentovány

ve ejnosti a jsou p ijímány s velkým zájmem.
Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel. .: 585 427 141,
Fax: 585 754 736
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba:
Dramatický kroužek: ve školním roce každé pond lí od 16.00 do 17.30
hod.
Keramický a výtvarný kroužek: ve školním roce každou st edu od 15.30
do 17.00 hod.
Angli tina: ve školním roce (od 1.1.2008 bude up esn n den v týdnu
a as)
Výše úhrady: kroužky jsou bezplatné

V
Výýcchhoovvnn rreekkrreeaa nníí ttáábboorryy
Hlavním ú elem takového tábora je zejména výchovné p sobení na d ti
sm

ující k odstran ní nebo potla ení poruch chování a k získání pot ebných

spole enských

a

hygienických

návyk .

Ú elem

pobytu

ve

výchovn

rekrea ním tábo e je vedle rekreace d tí též výchovná složka,

ímž se

zpravidla

základy

liší

od

ostatních

letních

tábor .

D ti

si

osvojují

spole enského chování ve vzájemném kontaktu i ve vztahu k dosp lým, u í se
udržovat po ádek ve svých v cech i ve spole ných prostorách a získávají také
odpovídající hygienické návyky.
Každoro n

realizujeme

v dob

letních

školních

prázdnin

dva

desetidenní tábory s tím, že jeden z nich je ur en pro mladší d ti ve v ku od
6 do 12 let a druhý je ur en pro mládež od 13 do 16 let.
Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel.: 585 427 141
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fax: 585 754 736,
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba: každoro n

v dob

letních školních prázdnin, termíny pro

vymezené v kové skupiny jsou up esn ny vždy koncem m síce února
Výše úhrady: 700,-K /10 dní
Kapacita: max. 25 d tí pro jeden tábor

Z
Zaa íízzeenníí pprroo vvýýkkoonn pp ssttoouunnsskkéé ppéé ee
St edisko sociální prevence Olomouc zajiš uje po stránce ekonomickoprovozní i odborné provoz 5 za ízení pro výkon p stounské pé e z izovaných
Olomouckým

krajem.

Za ízení

v Uni ov

a

Šumperku

jsou

z ízena

v nemovitostech ve vlastnictví Olomouckého kraje, v Citov , Hranicích
a v Javorníku jsou z ízena v objektech ve vlastnictví p stoun . Nyní žije ve
všech uvedených za ízeních pro výkon p stounské pé e umíst no celkem 22
d tí, které byly sv

eny do p stounské pé e, nebo

jejich p vodní rodinné

prost edí selhalo (jejich rodi e se necht li, nemohli nebo nedokázali o své
d ti postarat). V p stounských rodinách se poda ilo pro tyto d ti nalézt v elé,
harmonické a p ijímající rodinné prost edí.
Kontakty:
Adresa: St edisko sociální prevence Olomouc, p ísp vková organizace,
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00
Tel.: 585 427 141
fax: 585 754 736,
e-mail: ssp@ssp-ol.cz, ssp@iex.cz
Provozní doba: celoro n nep etržit
Kapacita: max. 6 d tí v jednom za ízení.

--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
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Klienti Klí e – ústavu sociální pé e
Olomouc vystavovali v Senátu R
M
Mggrr.. IIvvaannaa B
Baazzíínnkkoovváá,, M
Mggrr.. H
Haannaa V
Vyykkyyddaalloovváá
Ve st edu 21. listopadu prob hla v prostorách p edsálí Jednacího sálu
Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu

R vernisáž výstavy výrobk

z pracovn – terapeutických dílen a fotografií ze života klient

Klí e – ústavu

sociální pé e Olomouc.
S myšlenkou
zájmových kroužk

uspo ádat

tuto

výstavu

oko en nou

vystoupením

Klí e p išel senátor J. Hálek a výstava byla uspo ádána

pod záštitou Výboru pro vzd lávání, v du, kulturu, lidská práva a petice.
Celé

výstav

p edcházel

intenzivní

týdenní

koloto

p íprav

a dokon ování pot ebných kulis k jednotlivým vystoupením. Na všechny
klienty i pracovníky za ízení dolehla pat i ná nervozita a strach, zda-li se tato
akce poda í a bude mít úsp ch!
Nadešel den „D“ a vybraní klienti a pracovníci se rozjeli vlakem do
Prahy. Nev

ili by jste, jak se všichni t šili! To víte, stov žatá Praha, metro,

plno lidí a nové zážitky hnaly naše zú astn né na stanovené místo. A tam to
teprve všechno za alo!
Výstava byla slavnostn zahájena v 16:00 hod úvodním slovem senátora
J. Hálka a editele Klí e P. Matušky v Hlavním sále Valdštejnského paláce.
Následovalo vystoupení tane ní skupiny Domino. Klienti Klí e tan ili
na hudbu sv toznámého muzikálu West Side Story.
Všichni zú astn ní klienti i pracovníci trp li h ejivým pocitem nap tí
a skoro bez dechu o ekávali, kdy p ijde na adu práv to jejich vystoupení.
Dalším bodem programu bylo p edstavení s názvem „Prav k“. Klienti
v dobových kostýmech v rytmu tehdejších nástroj
kameny

apod.

zinscenovali

nevídanou

jako byly kosti, d eva,

podívanou

o

kultu e

tehdejší

spole nosti, za což si vysloužili velký obdiv p ihlížejícího publika.
Kulturní

ást programu zakon ovalo vystoupení kroužku dramiky

s názvem „Ostrov“. Prost ednictvím používaných výchovn

- dramatických
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a divadelních prost edk
ztroskotanc

všichni bez jediného slova poznali nastín ný d j

na pustém ostrov , jejich snahu o p ežití a opat ení si základních

pot eb.
Hlavním cílem této výstavy nebylo jen dokázat, co naši klienti
dovedou, jak prožívají sv j život a jakými zájmy se obklopují. Široká
ve ejnost se mohla podívat na život našich klient

z jiného úhlu pohledu.

Pozorovat jejich fantazii a kreativitu, rozvíjení sebed v ry, rozvoj empatie,
odblokování komunika ního kanálu, možnou integraci jejich osobnosti,
rozvíjení sebed v ry a vytvá ení pocitu zodpov dnosti s ímž souvisí úpravu
jejich aspirace.
Po skon ení kulturní
sálu Senátu Parlamentu

ásti se ú astníci p esunuli do p edsálí Jednacího
R, kde prob hla vernisáž výstavy. Hosté byli

p ekvapeni pestrou škálou vystavených výrobk , které klienti Klí e vyráb jí
v rámci pracovn

- terapeutických aktivit z hlíny, d eva, kamene, látek,

hedvábí, vosku i proutí.
Na výstav nechyb ly ani autorské fotografie klient

a jejich abstraktní

obrazy. Všichni obdivovali nejen zru nost našich klient , ale i nápaditost,
originalitu a precizní zpracování jednotlivých vystavovaných exponát .
Výstava byla

p ístupna široké

ve ejnosti

do 30.

listopadu

2007

a shledala velký úsp ch u odborné i laické ve ejnosti.
iinnffoorrm
maaccee oo aauuttoorreecchh::
Mgr. Ivana Bazínková

a

pracovníkem v za ízení Klí

Mgr.

Hana

Vykydalová

je

pedagogickým

– ústav sociální pé e Olomouc, p ísp vková

organizace.
--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

40

Hrazení zdravotní pé e v pobytových
za ízeních sociálních služeb
M
Mggrr.. H
Haannaa V
Vyykkyyddaalloovváá
Dnem 1. ledna 2007 nabyl ú innosti zákon .108/2006 Sb., o sociálních
službách,

a zákon

v souvislosti

.

s p ijetím

109/2006
zákona

Sb.,

kterým

o sociálních

se

m ní

službách

n které

zákony

upravující

úhradu

ošet ovatelské a rehabilita ní zdravotní pé e v za ízení pobytových sociálních
služeb.
§ 36 zákona

. 108/2006 Sb. stanoví, že poskytovatel pobytových

sociálních služeb je povinen osobám v nich umíst ným zajistit zdravotní pé i.
Rozsah takto poskytované pé e stanoví zákon

. 48/1997 Sb., o ve ejném

zdravotním pojišt ní ve zn ní pozd jších novelizací. Podle ustanovení zákona
. 109/2006 Sb., ást osmá se dopl uje tento zákon o § 22 písm. e), kterým se
rozši uje forma tzv. zvláštní ambulantní pé e, která je hrazená z ve ejného
zdravotního pojišt ní na základ

indikace praktického léka e klienta. V praxi

to znamená, že zdravotní pojiš ovny proplatí pouze tu zdravotní pé i, kterou
jednotlivým klient m p edepíše jejich praktický léka .
Poskytování této zdravotní pé e zajiš ují pobytové sociální za ízení
p evážn

vlastním, odborn

zp sobilým personálem. Odborná zp sobilost

zdravotnického personálu je dána registrací v oboru „všeobecná sestra“ dle §
67 a dále podle § 93 zákona

. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

a uznávání zp sobilosti k výkonu neléka ských zdravotnických povolání
a k výkonu

inností souvisejících s poskytováním zdravotní pé e. Tímto

osv d ením se zaru uje odborná zp sobilost, doškolování v požadovaném
oboru a výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
V této souvislosti za aly zdravotní pojiš ovny na základ

podané

žádosti uzavírat se za ízeními pobytových sociálních služeb zvláštní smlouvy
k úhrad
výkon

zdravotní pé e. Rozpis vykazování nasmlouvaných zdravotních
zvláštní ambulantní pé e podle § 22, písm. e), zákona

a vyhlášky

. 620/2006 Sb. v se d je odbornosti 913

. 48/1997 Sb.

– „sestra v sociální
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pé i“, jež prozatím m že vykazovat i odbornost 911 – „všeobecná sestra“,
jejímiž nositelkami jsou sou asné registrované zdravotní sestry v za ízení
sociálních služeb. Zákon o sociálních službách také

íká, že poskytovaná

ošet ovatelská a rehabilita ní pé e nebude hrazena v plném rozsahu, ale
pouze v takovém, jaký ur í zvláštní právní p edpis. Tímto p edpisem je
Seznam zdravotních výkon

s bodovými hodnotami. Je t eba v budoucnu

dopracovat zdravotní výkony ošet ovatelské a zdravotní pé e a doplnit
o výkony rehabilita ní pé e v t chto za ízeních. Tyto výkony se poté musí
projednat v rámci dohodovacího
Seznamu,

který

je

novelizován

Ministerstva zdravotnictví

ízení a zahrnout do výše jmenovaného
v pravidelných

intervalech

vyhláškou

eské republiky.

Problémem pobytových za ízení sociální pé e není jen vykazování
jednotlivých

výkon

na

zdravotní

pojiš ovny

a

stále

se

zvyšující

administrativa v této oblasti, zlepšení technického vybavení jednotlivých
pracoviš

a

zaškolení

personálu,

ale

i

stanovený

rozsah

poskytované

zdravotnické pé e. Tento rozsah je nedostate ný vzhledem k požadavk m
cílové skupiny klient

pobytových za ízení. Každý ob an má stejný nárok na

úhradu zdravotní pé e ze zdravotního pojišt ní, a to bez ohledu na to, v jakém
za ízení pobývá. Už n kolik let trvá diskuze o tom, zda-li je v bec
v pobytových za ízeních sociální pé e ošet ovatelská pé e pot ebná. O tom,
že je nutné zdravotní a ošet ovatelskou pé i v za ízeních sociální pé e
poskytovat, sv d í skute nost, že v n kterých z nich je skladba cílové skupiny
klient

z hlediska zdravotního stavu velmi podobná lé ebnám dlouhodob

nemocných.
Další nevýhodou je, že v tšina t chto za ízení zajišt no pro své klienti
pestrou škálu nabízených služeb, mimo jiné i jiné typy služeb, jako nap .
denní stacioná e, chrán ná bydlení apod., kde podle zákona není hrazena
zdravotní pé e z ve ejného zdravotního pojišt ní. Cílové skupiny klient
využívající t chto druh

služeb pov tšinou tuto odbornou zdravotní pé i

pot ebují. P ítomnost zdravotní sestry v t chto sociálních službách dotuje
prozatím stát prost ednictvím p erozd lování finan ních prost edk
dotace. V budoucnosti bude

formou

jejich setrvání v t chto službách problematické

a finan n vysoce náro né.
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iinnffoorrm
maaccee oo aauuttoorroovvii::
Mgr. Hana Vykydalová je pedagogickým pracovníkem v za ízení Klí

–

ústav sociální pé e Olomouc, p ísp vková organizace.
--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

P ínos Synergické reflexní terapie pro
speciální
pedagogiku
v oblasti
mozkových hybných poruch a s tím
souvisejících p ídatných symptom
M
Mggrr.. H
Haannaa V
Vyykkyyddaalloovváá
P es veškeré v decké pokroky a nové klinické znalosti, nep ináší lé ba
mozkových

hybných

problematika d sledk

poruch

vždy

uspokojivé

výsledky.

spasticity je v odborných kruzích

Zvlášt

pak

asto diskutována

a hledají se stále nová ešení.
Specifikum

mozkových

hybných

poruch

p ítomností obrazu nemoci. V p evážné v tšin

se

vyzna uje

p ípad

celoživotní

nelze odstranit

neurologickou, tedy primární lézi, a proto se soust e ujeme na odstra ování
a minimalizování funk ních a pozd ji i strukturálních d sledk
se na pohybovém aparátu postiženého

promítajících

lov ka. Možnosti rehabilitace jsou

determinovány stupn m a rozsahem neurologické léze. V pr b hu vývoje
postiženého jedince se tyto hranice jasn
d sledk

projeví a zárove

dochází k fixaci

patologické hybnosti.Tyto sekundární symptomy pak determinují

možnosti volní aktivity postiženého lov ka, zp sobují mu omezení v sociální
oblasti a zhoršují tak p ímo kvalitu jeho života.
U lidí s neurovývojovým onemocn ním s t žkými poruchami centrální
nervové soustavy (p edevším u spastických forem) se v pr b hu vývoje
vyvine i p es pestrou škálu použitých rehabilita ních technik patologické
držení t la a sekundární poruchy na pohybovém aparátu. Tyto zm ny se
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projevují nejprve ve form

fibrotických zm n (tzn. ztrátou pružnosti)

na svalových vláknech ve vazivovém stroma, dále pak postupným tuhnutím
a vzájemným slepováním jednotlivých vrstev m kkých tkání. Pozd ji pak
m že dojít ke kontrakturám (tzn. nezvratnému zkrácení sval

a omezení jejich

pohybu). Zkrácené svaly mají omezený vliv i na práci navazujících šlach,
p íslušných kloubních vaz

a kloub . Výše vyjmenované symptomy se

s p ibývajícím v kem lov ka zhoršují a fixují se. Tím se zp tn sníží i efekt
jakékoliv formy rehabilitace.
Ani s dnešními dostupnými rehabilita ními metodami nelze vždy zvrátit
prognózu

vývoje

neurologické

poruchy

a

rozvoj

jejich

somatických

i psychických d sledk . Proto je hledání nových lé ebných technik, metod
a p ístup

stále aktuální.

Jednou z t chto metod je i koncept Synergické reflexní terapie (dále jen
SRT). Jedním z jejich úkol

je zabránit následk m spasticity a p ipravit

pasivní struktury t la na aktivní pohyb, které se postupn

procvi ují p i

následné fyzioterapeutické intervenci (p i aktivním i pasivním cvi ení).
U

spastických

klient

dochází

ke

snížení

a

u

hypotonických

klient

ke zvýšení svalového tonu. Regulací svalového tonu klesne energetická
náro nost vykonávaných pohyb

a klientovi se zdokonalují podmínky na

hybném systému pro provád ní aktivní motoriky,

ímž se docílí rychlejších

reakcí a snížení jeho unavitelnosti.
SRT je kombinací reflexn
na principu synergie

– terapeutických manuálních technik, založených

a p sobící tém

na všechny t lní systémy pomocí

kombinace r zných reflexních metod spojených s korekcí patologického
držení p i jednom ošet ení. SRT slu uje vybrané a

áste n

modifikované

prvky reflexních terapií jako nap .:
-

chiroterapii;

-

osteopatii;

-

akupunkturu a akupresuru (pop . laserovou akupresuru);

-

masáž reflexních zón na hlav , dlaních rukou, chodidlech;

-

myofaciální techniku (m kké techniky masáží);

-

periostální masáž;

-

manipulaci a mobilizaci;

- korekci patologického držení trupu, hlavy a kon etin;
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- nové reflexní prvky zakladatele této metody doktora Pfaffenrota
koncipované

pro specifikum

spastických

forem

mozkov

hybných

poruch.
Reflexní ošet ení touto dopl kovou, preventivní a podp rnou metodou
vyvolá zm ny i v oblasti mentálního rozvoje, pozornosti, komunika ních
dovedností.
Jedno ošet ení SRT trvá dle stupn

postižení 30 – 45 minut. Provádí se

v deseti denních blocích, které p inesou kumulativní efekt a výsledky lé by
mají dlouhodobý charakter. Pravidelné opakování t chto blok

(3 – 5x ro n )

umožní nejen p edcházet deformitám (jako jsou nap . kontraktury, subluxace
ky le apod.), ale zvýší se i efektivita soub žn
technik. Pozitivn

používaných rehabilita ních

se ovliv uje držení t la klienta s následným zvýšením

funk ních schopností nebo jeho motorických aktivit.
V oblasti rehabilitace nebylo objeveno mnoho komplexních metod pro
prevenci a zmírn ní d sledk

mozkových hybných poruch. Poprvé se cílen

touto problematikou za al zabývat v devadesátých letech minulého století
ortoped Dr. Waldemar Pfaffenrot, který vytvo il tento lé ebný koncept.
Indikací pro ošet ení SRT jsou:
-

cerebrální, spinální a periferní neuro-motorické pohybové poruchy
(nap . DMO), meningomyelocela, hydrocefalus, Morbus Parkinson,
skleróza multiplex;

-

genetické vady (nap . Daun v syndrom, Rett v syndrom);

-

vrozené vady pohybového ústrojí (nap . spina bifida, pes equinovarus);

-

získané vady pohybového ústrojí (nap . Dupuytrenova kontraktura);

-

artrogrypóza;

-

olyneuropatie;

-

cévní mozkové p íhody;

-

lebe n mozková traumata;

-

poruchy držení t la jako tortikolis, skoliózy;

-

vertebrogenní

poruchy

a

jejich

následky

jako

vertigo,

migrény,

ko enové syndromy, tinitus (pískání v uších);
-

epilepsie;

-

hyperkinetický syndrom;

-

poruchy senzomotorické integrace,
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-

lehká mozková dysfunkce;

-

poruchy e i;

-

poruchy u ení;

-

poruchy držení t la;

-

hyperaktivita;

-

atopický ekzém;

-

následky artrózy;

-

následky revmatických onemocn ní.
Kontraindikací SRT je:

-

onemocn ní s vysokými t lesnými teplotami;

-

krvácení do mozku;

-

postopera ní stavy;

-

totální vy erpanost organismu.
SRT je tedy postavena na principu reflexu. Cílené, mechanicky

vyvolané reflexy spo ívající v odpov di organismu na drážd ní receptor
( idel), zprost edkované nervstvem. Reflexní zm ny se ší í na vzdálen jší,
propojené úseky pohybové soustavy a spouští se „ et zová reakce“. Je patrné,
že každá vážn jší porucha na periferii vyvolá centrální odpov

, která na

centrální úrovni m ní motorický stereotyp. P i ošet ení se rozlišuje somatická
a vegetativní reakce.
SRT se b žn

používá i p ed zapo etím vlastní pedagogické práce.

P i emž nácvik nových dovedností klienta vyžaduje:
-

maximální schopnost jeho koncentrace (zvýšenou schopnost úmyslné
pozornosti a její udržení po co nejdelší asový úsek);

-

rychlou aktivitu neuronální sít ;

-

zvýšenou vnímavost senzorických složek neboli smyslových orgán ;

-

maximální možnou fyzickou relaxaci a zárove

dostate nou stabilitu

t la, tj. op rné funkce t la neboli posturální aktivitu.
Pomocí SRT ve speciální pedagogice t sn

p ed zapo etím vlastní

pedagogické práce lze:
-

odstranit strukturální a funk ní p ekážky na pohybovém aparátu (nap .
zv tšit

kloubní

rozsah,

uvolnit

stažené

svaly,

srovnat

páte

do

funk ního postavení), ímž se sníží celkové nap tí t la;
-

zvýšit aktivitu mozku a smyslovou senzitivitu;
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-

zajistit dostate né prokrvení mozku, ale i dalších ástí t la a orgán ;

-

zvýšit koncentraci v kvalit a kvantit ;

-

zlepšit p edpoklady pro jemnou a hrubou motoriku (nap . držení tužky
apod.).
K dosažení optimálních podmínek pro práci s d tmi s mozkovými

poruchami se doporu uje p ihlédnout ke specifikám každé poruchy a vycházet
z princip

fyzioterapie. Na základ

t chto úvah stojí následující návrh

pracovního postupu:
-

diagnostikovat vývojové stádium klienta;

-

stanovit nižší stádium vhodné pro praktickou pedagogickou práci;

-

minimalizovat nároky na centrální nervovou soustavu p i volb výchozí
posturální

pozice

p ed

zapo etím

výuky

zajišt ním

osy

trupu,

prost ednictvím pevné a co nejširší op rné základny pro stabilní pozici,
fixaci v této poloze i za použití vhodných pom cek;
-

kontrolovat pedagogické odpov di organismu klienta v klidu a p i
zát ži;

-

asto obm

ovat polohu t la b hem pedagogické práce, jestliže to praxe

dovolí.
Zajišt ním optimální, pro mozek málo namáhavé pozice klienta se sníží
zatížení centrální nervové soustavy a zv tší se prostor pro nácvik nových
schopností.
Dnes, po 15 letech rozši ování této terapie ze Spolkové republiky
N mecka do Rakouska, Švýcarska, Špan lska, Ruska, Polska a z ásti už
i do

eské republiky se zaznamenává stále se zvyšující ohlas a pozitivní

výsledky.
Abychom této lé ebné metody pln
reflexní terapie 6 denní kurzy speciáln

využili nabízí Institut Synergické
koncipované pro speciální pedagogy

a logopedy a 7 denní kurzy ukon ené záv re nou zkouškou z praktických
i teoretických znalostí pro fyzioterapeuty a rehabilita ní pracovníky.
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