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Tisková zpráva z workshopu:  …I riziko může být příležitost 

 

STŘEP -  České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. uspořádal dne 31.3.2016 
Workshop „…I riziko může být příležitost, který se zabýval následujícími 
otázkami: „Jaké nové nástroje je možné využít při práci s tzv. „nemotivovanými“ 
klienty OSPOD? Jak delegovat úkoly v rámci case managementu při spolupráci 
s pověřenou NNO a získávat průběžné výstupy plnění individuálních plánů ochrany 
dítěte? Jak sdílet příběhy z praxe a vzájemně se inspirovat?“ Workshop byl aktivitou 

stejnojmenného projektu. 

Téma pomoci ohroženým dětem a propojování státních i nestátních subjektů 
působících v síti služeb/programů přivedlo na workshop 52 odborníků z celé ČR 
napříč resorty (zástupce krajských úřadů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí – 

dále OSPODů, NNO), kteří každý den pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám.  

 

Workshop zahájila ředitelka a metodička STŘEPu, která zároveň účastníky 
provázela celým workshopem. Navazoval interní a externí tým STŘEPu 
s prezentacemi kazuistik zaměřených na výběr pomoci pro vysoce ohrožené děti a 
rodiny, proces navazování důvěry a identifikování potřeb a zdrojů rodiny. Účastníci 
aktivně diskutovali o možných přístupech a vhodných metodách při práci s dětmi a 
jejich rodinami, o tvorbě individuálních plánů ochrany dítěte, o fungování týmové 
spolupráce a o vývoji sociální a terapeutické práce ve prospěch ohrožených dětí a 

rodin. 

Hlas ohrožených rodin zazněl prostřednictvím videospotu  „Co nám přinesla 

spolupráce s mobilním týmem", slovy klientů. Na tomto videospotu se klienti, kteří  
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spolupracovali s terénní psycholožkou/terapeutkou a sociální pracovnicí STŘEPu 
(mobilní tým), zamýšlí nad následujícími otázkami: Co jsme si mysleli, když jsme 
dostali od pracovnice OSPOD nabídku spolupracovat s mobilním týmem? Jak jsme 
se cítili v průběhu spolupráce? Co spolupráce přinesla našim dětem a nám jako 
rodičům? Co bychom vzkázali dalším rodinám, které dostanou nabídku 

spolupracovat s mobilním týmem? 

Na závěr M. Konvrzková ze STŘEPu představila účastníkům platformu pro 
setkávání odborníků napříč sektory, která vznikla v rámci projektu, tzv. intervizní 
skupiny. Jedná se o formu posilování spolupráce účastníků ve prospěch 
ohrožených dětí a řešení jejich situace.  

Více o projektu se dozvíte na stránkách www. strep.cz v samostatné sekci na 
následujícím odkazu: http://www.strep.cz/cs/index.php?page=i-riziko-muze-byt-

prilezitost. 

Výše zmíněný videospot spolu s dalšími spoty vytvořenými v rámci projektu 
naleznete na STŘEPovém kanále youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCXphB6EmaeIuUtMpCNuyEqw. 

 

Zpracovaly dne 31.3.2016 -  Věra Bechyňová,  Martina Konvrzková 

 


