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Setkání PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
pondělí 16. 2. 2009, 15.30 – 17.00 h, zasedací místnost českobrodské radnice 

Zápis ze setkání 
Setkání se zúčastnili:  členové PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi, zástupci základních 
a středních škol na území města Český Brod, zástupce Občanského poradenského střediska Mgr. 
Jiří Zeman a koordinátorka zpracování Komunitního plánu paní Veronika Svěcená, DiS. Seznam 
účastníků je uveden níže. 

Program setkání:  

1. Shrnutí nastavených cílů pracovní skupinou 

2. Dohoda o naplňování cíle – podpora prevence soc. patologických jevů 

3. Zabezpečení cíle – Snazší přístup rodin a dětí k sociálním službám – poradenské služby 

Setkání mělo následující průběh a výstupy: 
1. Shrnutí nastavených cílů 

1. Zajistit snadnější přístup rodin a dětí k sociálním službám 
Rozšíření služeb NZDM o terénní sociální práci (červen 09 – koncept, červenec 09 – 
zahájení) 
 
- Místní dostupnost služeb pro rodinu (SVP, Pedpsych. Poradna, Poradna pro manželství, 
mezilidské vztahy, Občanská poradna?) 
 
2. Zajistit pomoc s výchovou u rodin 
Problémová situace: 
- v rámci školního vyučování lze odhalit řadu potíží, které mají rodiče a jejich děti 

(sociální dovednosti rodičů – vyřizování záležitostí na úřadech, obsluha domácnosti, 
motivace ke školní docházce a její kontrola, rozvoj dovedností dítěte, příprava do školy 
apod.). 

- v rámci řešení problémů dětí v rodinách jsou vnímány rezervy ve spolupráci orgánu 
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Český Brod, škol a ostatních služeb 
pracujících s dětmi a mládeží. 

- v rámci činnosti sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Český Brod nelze 
poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro řadu rodin je také úřad 
vnímán především jako kontrolní subjekt. 

Popis opatření: 
- pracovní skupina (školy, sociální služby, pracovníci OSPOD) vydefinuje situace, které 

považuje za důležité řešit ve spolupráci s dalšími subjekty 
- pracovní skupina bude hledat postupy spolupráce při řešení problémů dětí a jejich rodin 
- v rámci terénní práce s dětmi a mládeží bude monitorována možnost terénní sociální 

práce s rodinami 
- v případě potřeby bude vypracován koncept terénní sociální práce s rodinami, podána 

žádost o finanční prostředky a zahájeno poskytování sociálních služeb 
3. Podpora prevence soc. patologických jevů 
Problémová situace: 
- v současné době neprobíhá systematické vzdělávání pedagogů oblasti sociálně 

patologických jevů, pedagogové nemají možnost poradit se o možnosti řešení vzniklých 
situací 
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Popis opatření: 
- zrealizovat kasuistické semináře pro pedagogy, které rozvíjejí jejich znalosti 

a dovednosti v práci se žáky a studenty v oblasti (vrstevnických vztahů, vztahů 
ve skupině, návykových látek, rasové a národnosti odlišnosti apod.) 

- v 2. pololetí 2009 budou zahájeny pravidelné kasuistické semináře pro pedagogy 
středních a základních škol v Českém Brodě, ročně se uskuteční 10 seminářů pro 
skupinu max. 15 účastníků. 

 
4. Zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času 

 
2. Podpora prevence sociálně patologických jevů 

-  představen záměr cíle, který byl připraven pracovní skupinou služeb ohrožených 
sociálním vyloučením 

-  vyjasněno, že setkávání pedagogů by se zabývalo především sekundární prevencí, 
na základě účastníky přinášených situací 

- zástupci škol, souhlasili s takto navrženým cílem, dohodnuto, že zástupci škol potvrdí 
na základě zájmu pedagogů účast škol na této aktivitě 

- ujasněn návrh – setkávání 1x měsíčně – tj. 10x do roka, rozsah 3 hodiny 
- na lektorském zajištění seminářů se bude podílet o. s. Prostor – návrh nákladů cca Kč 

36 000,-  ročně 
- dohodnuto, že část financí by byla zajištěna z rozpočtu města, část financí by bylo 

možné získat z rozpočtu škol, v případě, že bude úspěšně podán realizační projekt 
do fondů EU, bude setkávání hrazeno z prostředků tohoto projektu 

 
3. Snazší přístup rodin a dětí k sociálním službám – poradenské služby 

-  ze strany pedagogů je dlouhodobě vnímána potřeba psychologického poradenství pro 
rodiče a děti, se zaměřením na pomoc při výchově dětí 

-  v minulosti proběhl pokus o zřízení takového pracoviště, ale nebyl úspěšný 
- je důležité, aby služba byla dostupná v Českém Brodě – z důvodu dojezdové 

vzdálenosti, zároveň musí být mimo školní prostory 
- v současné době nejsou známy žádné personální zdroje poskytování služby 
- jako řešení bylo navrženo oslovení Střediska výchovné péče Kolín a také oslovení 

dětských psychologů – možnost hrazení pomoci ze systému zdravotního pojištění 
- koordinátorka procesu V. Svěcená osloví SVP Kolín 
- zástupce Občanské poradny Nymburk paní Martina Brüxová, zašle paní Svěcené 

kontakty na dětské psychology 
- V. Svěcená osloví psychology s požadavkem, zda je možné zvažovat jejich působení 

v Českém Brodě 
 
4. Ostatní 

-  zástupci Občanského sdružení Prostor – se informovali na požadavky pedagogů na další 
vzdělávání, vzhledem k tomu, že budou podávat žádost do Strukturálních fondů EU – 
projekt OP VK 

-  cíl Podpora vzdělávání sociálních pracovníků je přesunut z cílů skupiny Děti a mládež 
do obecných cílů, společný pro všechny poskytovatele bez ohledu na cílovou skupinu 
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• Příští schůzka se bude konat v pondělí 24.3. 2009 v 15:30 v knihovně budovy ANNA 
Český Brod sociální služby pro seniory (1. patro). 

• Příští téma – zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času, 
poradenské služby 

 

Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici na webové stránce města 
www.cesbrod.cz , pod odkazem úřad, informace, koncepční materiály, Komunitní plán sociálních 
služeb. 

Koordinátorkou prací je paní Veronika Svěcená (svecena@cesbrod.cz), tel.: 321 612 124. 

 
 
Zapsal: Jiří Zeman  
Doplnila: Veronika Svěcená 
16. 2. 2009 
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Setkání PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
pondělí 16. 2. 2009, 15.30 – 17.30 h, zasedací místnost českobrodské radnice 
 
 
 

PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 

Brüxová Martina, DiS. 
Poradce pro oběti násilí               
a trestných činů 

Dušek Martin, Mgr. ZŠ Tyršova-ředitel 

Jelínková Jaroslava MŠ - Sokolská 

Kudrná čová M. Gymnázium Český Brod 

Nekolný Jakub, Bc. Místostarosta města 

Nouza Jaroslav NZDM Zvonice- koordinátor 

Převrátil Ji ří  O.s.Prostor 

Rahmová Renata, Ing. ZM-zastupitelka města 

Stanková Jana  SOŠ Český Brod 

Steklý Petr, Bc.  O.s.Prostor 

Svěcená Veronika, DiS. MěÚ ČB – koordinátorka 

Šnajdrová Marie, Mgr. ZŠ a PrŠ Český Brod 

Trgalová Magdalena, Mgr. Farářka ČCE 

Zeman Jiří, Mgr. OPS Hradec Králové 

 
 
 
 
 


