Spolupráce škol s ostatními aktéry
v síti pro ohrožené děti a jejich
rodiny v ORP Dobruška
Stručný návod pro pedagogy z obce s rozšířenou působností (ORP)
Dobruška – jaké možnosti mohou využít v případech, kdy se setkají
s ohroženými či potenciálně ohroženými dětmi

Klíčová aktivita 1 – Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD
Podaktivita 1.1: Podpora síťování služeb na lokální úrovni
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systémový rozvoj a
podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Inspirován byl prezentací, kterou vytvořila vedoucí
skupiny „Pojďme do škol(k)y“ Mgr. Šárka Zbiňová a lokální síťařka uvedeného projektu pro ORP
Hradec Králové Mgr. Agáta Havlíková.
Uvedené informace jsou zpracované k datu: 8. 10. 2018.

Mia Magenheimová, DiS.
Lokální síťařka pro ORP Dobruška a Rychnov nad Kněžnou
telefon: +420 774 707 206
e-mail: mia.magenheimova@mpsv.cz
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Kdo je lokální síťař?



Lokální síťař je nezávislým aktérem sítě pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám. Jeho
cílem je udržitelně propojit aktéry sítě, aby navzájem znali své možnosti a potřeby a
mohli efektivně spolupracovat při řešení situací ohrožených dětí a rodin. Ve svém
konání vychází z principů deinstitucionalizace a ze zmapovaných potřeb aktérů a jejich
klientů směrem k fungování sítě jako celku. Vytváří prostor pro jejich spolupráci napříč
rezorty.

O projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí
Termín realizace: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019, dvanáct krajů je zapojeno do projektu, z toho jedenáct (kromě kraje
Jihočeského) je zapojeno do klíčové aktivity 1 „Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“.

Projekt se zaměřuje na posílení mezirezortní a multidisciplinární spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny.
Cíli projektu jsou podpora orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a dalších klíčových aktérů v oblasti síťování
služeb pro ohrožené děti a rodiny; vytváření, podpora a rozvoj sítí služeb na lokální, krajské a celostátní úrovni; podpora
nástrojů vedoucích k nastavení, zjišťování a rozvoji kvality systému sociálně-právní ochrany, nastavení modulů celoživotního
vzdělávání pracovníků OSPOD a podpora a rozvoj náhradní rodinné péče (dále jen NRP). A proč? Aby se nadále snižoval počet
dětí, které musejí svoji rodinu opustit, a aby pro děti, jež se dostávají do systému náhradní rodinné péče, byla zajištěna co
nejkvalitnější individuální péče. Více najdete na http://www.pravonadetstvi.cz.
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Spolupráce škol s ostatními aktéry
v síti pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Dobruška
Stručný návod pro pedagogy z ORP Dobruška, jaké možnosti mohou využít v případech,
kdy se setkají s ohroženými či potenciálně ohroženými dětmi.

Dítě vážně ohrožené je dítě:






týrané
zneužívané
vážně zanedbávané
dítě páchající trestnou činnost
dítě, na kterém je páchána trestná činnost

V tomto případě MUSÍTE vždy kontaktovat OSPOD Dobruška (web:

http://www.mestodobruska.cz/urad/odbory-a-oddeleni/odbor-socialnich-veci-azdravotnictvi/#OSPOD) v případě podezření na spáchání trestného činu též Policii ČR (telefon: 158).

Dítě potenciálně ohrožené je dítě:





ze sociálně znevýhodněného prostředí (problémy s hygienou, s přípravou do školy, opakovanou absencí,
chudobou atd.)
se specifickými potřebami (zdravotní handicap, sociální handicap atd.)
s problematickými vztahy (v rodině, ve školním kolektivu apod.)
v krizi (ztráta blízké osoby, rozvod, psychické obtíže, problémy s příjmem potravy a další)

V tomto případě MŮŽETE kontaktovat neziskové organizace, poradenská zařízení nebo sociální služby. Služby
jsou většinou zdarma a jejich využití je dobrovolné – záleží na rodiči, případně samotném dítěti, zda chce služby
využít. Poskytování informací o dítěti je možné pouze se souhlasem rodičů, případně zákonných zástupců dítěte.
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Kdo nabízí školám spolupráci/na koho se můžete obrátit
1.1 v případě specifických potřeb a zdravotních obtíží dítěte



Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Rychnov nad Kněžnou – SPC pro děti s vadami řeči, mentálním postižením a
poruchou autistického spektra (PAS)
Web: www.ppprychnov.cz a www.spcrychnov.cz



Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad Kněžnou
individuální, rodinná, případně skupinová terapie. Problémy se vztahy,
chováním, psychosomatické potíže, web: www.psychologrk.com









-

DÍTĚ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Centrum Orion, z.s., web: www.centrum-orion.cz
Centrum LIRA, z.ú. – raná péče pro děti od narození do 7 let věku, web: www.centrumlira.cz
Speciálně pedagogické centrum PROINTEPO, web: www.prointepo.org
Arteterapie Mgr. Josef Kotek - pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad
Kněžnou, web: www.psychologrk.com
Psychoterapeut a speciální pedagog Mgr. Hana Zakouřilová, web: hzakourilova.proweb.cz
DÍTĚ S VADOU SLUCHU
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – raná péče – terénní služba pro rodiny s dětmi od 0 do 7 let
věku, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – ambulantní i terénní služba pro rodiny s dětmi od 0
do 18 let věku, web: www.detskysluch.cz
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči – SPC Duháček, web:
spcduhacek.cz/specialne-pedagogicke-centrum-pro-deti-s-vadami-sluchu






DÍTĚ S VADOU ŘEČI
Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou, web: www.spcrychnov.cz
Klinický logoped Mgr. Pavlína Kulhavá, web: logoped-kulhava.euweb.cz
Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové - Rychnov nad Kněžnou -opožděný vývoj řeči,
zadrhávání, web: www.psychologrk.com
Mgr.Eva Kocábková (klinický logoped, Dobruška); web: https://www.logomedic.cz/
Mgr. Věra Kejdanová (klinický logoped, Náchod); web: https://www.logomedic.cz/
Mgr.Radka Stratílková (klinický logoped, Dobruška); web: https://www.logomedic.cz/
Mgr.Kateřina Fritzlová (klinický logoped); web: http://www.logopedie-fritzlova.cz/



DÍTĚ S VADOU ZRAKU
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku, Hradec Králové, web: www.spczphk.wbs.cz










DÍTĚ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Centrum Orion, z.s., web: www.centrum-orion.cz
PFERDA, z.ú. – pro žáky nad 18 let, možnost návazného uplatnění žáků s mentálním postižením,
web: www.pferda.cz
Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou, web: www.spcrychnov.cz
Arteterapie Mgr. Josef Kotek - pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad
Kněžnou, web: www.psychologrk.com
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DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou, web: www.spcrychnov.cz
Centrum Orion z.s., web: www.centrum-orion.cz
Arteterapie Mgr. Josef Kotek - pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad
Kněžnou, web: www.psychologrk.com
Křesadlo Hradec Králové – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú., web: www.kresadlohk.cz
DÍTĚ S ADHD
Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou, web: www.ppprychnov.cz
Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad Kněžnou - oslovení širších souvislostí
potíží, dlouhodobá spolupráce s dítětem i rodinou, web: www.psychologrk.com
Centrum Orion z.s., – terapie EEG Biofeedback a psychoterapie, web: www.centrum-orion.cz
Klinický psycholog Mgr. Darina Fialová – v Kostelci nad Orlicí, web: www.psycholog-terapie.cz
Arteterapie Mgr. Josef Kotek - pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad
Kněžnou, web: www.psychologrk.com
DÍTĚ S PORUCHOU PŘÍJMU POTRAVY
Centrum Anabell, z.ú. – internetové poradenství, web: www.anabell.cz
Klinický psycholog Mgr. Darina Fialová – v Kostelci nad Orlicí, pro dospívající
dívky – sebehodnocení, problémy s vnímáním těla apod., web: www.psychologterapie.cz
Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad Kněžnou individuální, rodinná, případně skupinová terapie; práce s prožíváním, vztahy i tělem, web:
www.psychologrk.com

Kdo nabízí školám spolupráci/na koho se můžete obrátit
1.2 v případě psychických obtíží dítěte (dítě v psychické nepohodě, krizi, při úmrtí v rodině atd.)



Manželská a rodinná poradna Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Benedikt J. Križan – nabízí bezplatnou pomoc,
poradenství, podporu, provázení a stabilizaci rodin s dětmi, web: psycholog-rychnov.cz



Týmové pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad Kněžnou - individuální,
rodinná, případně skupinová terapie s dětmi i dospělými; práce s prožíváním, vztahy i tělem,
psychosomatické potíže, práce s úzkostnými dětmi, s poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním,
fobiemi, PAS, ADHD, atd.; psychoterapie i diagnostika, web: www.psychologrk.com



Dětská psychiatrická ambulance MUDr. Věra Ruferová, web: mudr-vera-ruferova.zdravotniregistr.cz



MUDr. Ivo Kunst, ambulance
http://www.offreud.cz/

dětské

a

5

dorostové

psychiatrie

(Hradec

Králové),

web:



MUDr. Martin Správka, psychiatrická ambulance (Náchod); web: https://mudr-spravka.sluzby.cz/



Mgr. Jana Cozlová, klinický psycholog (Náchod); web: https://www.klinicka-psychologie.com



Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou, web: www.ppprychnov.cz



Klinický psycholog Mgr. Darina Fialová – v Kostelci nad Orlicí, mj. práce s dětskými pacienty – dg. ADHD,
PAS, úzkostných a psychosomatických onemocnění, psychoterapeutická péče o rodinu, dětské skupiny
pro děti s poruchami chování, úzkostmi; pro dospívající dívky – sebehodnocení, problémy s vnímáním těla
apod., web: www.psycholog-terapie.cz



NOMIA, z.ú. – Dětské krizové centrum – zaměřují se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s
násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a
zanedbávaným dětem, pracují rovněž s pachateli trestné činnosti a provozují poradnu pro oběti násilí,
web: nomiahk.cz



Domácí hospic Setkání, o.p.s. – pomáhají v situacích úmrtí v rodině, web: www.hospicrychnov.cz



Psychoterapeut Mgr. Hana Zakouřilová, web: hzakourilova.proweb.cz



Arteterapie Mgr. Josef Kotek - pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad
Kněžnou, web: www.psychologrk.com

Kdo nabízí školám spolupráci/na koho se můžete obrátit
1.3 v případě potíží dítěte s učivem/přípravou do školy ¨
(dítě nestíhá látku, má špatné známky atd.)



Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou – věnují se rovněž dětem mimořádně
nadaným, web: www.ppprychnov.cz



Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – individuální
doučování dětí se sluchovým postižením, integrovaných do běžných ZŠ, které mají potíže s porozuměním
čtenému textu, podmínkou je, že nelze doučování zajistit jinak, případně selhávají podpůrná opatření,
web: www.detskysluch.cz
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Kdo nabízí školám spolupráci/na koho se můžete obrátit
1.1.

1.4 v případě výchovných problémů u dítěte



Mgr. Martina Švadlenková - psychoterapie, speciálně pedagogické a výchovné poradenství; podpora
pedagogů ve zvládání náročných výchovných situací prostřednictvím náhledu a pochopení prožívání
"problémového" dítěte v jeho životních souvislostech; web: www.psychoterapie-svadlenkova.cz



Manželská a rodinná poradna Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Benedikt J. Križan – nabízí bezplatnou pomoc,
poradenství, podporu, provázení a stabilizaci rodin s dětmi, web: psycholog-rychnov.cz

NEPOZORNÉ A NEPOSEDNÉ DÍTĚ, KTERÉ SE OBTÍŽNĚ SOUSTŘEDÍ



Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou, web: www.ppprychnov.cz
Centrum Orion, z.s., – terapie EEG Biofeedback a psychoterapie, web: www.centrum-orion.cz

DÍTĚ NERESPEKTUJÍCÍ AUTORITU, ZÁŠKOLÁCTVÍ




Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad Kněžnou, web: www.psychologrk.com
OD5K10, z.s. – NZDM Centrum 5KA – e-mailová poradna: poradenstvi@od5k10.cz, web: www.od5k10.cz
Salinger, z.s., TRIANGL – podporují rodiče při výchově dětí (domácí pravidla, školní docházka, výchovné
problémy dětí, atd.), nabízí dětem a mladistvým prostor pro jejich pohled a společně hledají řešení
složitých situací, web: www.salinger.cz/triangl





Středisko výchovné péče Kompas Náchod, web: www.svpkompas.cz
Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové, web: www.svphk.cz
Středisko výchovné péče Pyramida v Rybitví, web: https://svppyramida.cz/

DÍTĚ MÁ PROBLÉMY VE VZTAZÍCH SE SPOLUŽÁKY, OBTÍŽNĚ SE ZAČLEŇUJE DO KOLEKTIVU






Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad Kněžnou, web: www.psychologrk.com
Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou – metodik prevence Mgr. Zdenka Ženatová,
web: www.ppprychnov.cz
Středisko výchovné péče Kompas Náchod, web: www.svpkompas.cz
Středisko výchovné péče Pyramida v Rybitví, web: https://svppyramida.cz/
Volnočasový klub Vješáček (6 - 12 let) a Vješák (12 - 26 let) - volnočasové aktivity, kluby zaměřené na
sport, pobyt v přírodě; důraz klade na práci s kolektivem, týmovou spolupráci, řešení konfliktů ve
vrstevnické skupině; web: www.vjesak.cz.
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Kdo nabízí školám spolupráci/na koho se můžete obrátit
1.5 v oblasti bezpečí dítěte


Linka bezpečí, z.s. – rodičovská linka +420 606 021 021, na kterou se může obrátit i pedagog, web:
www.linkabezpeci.cz



NOMIA, z.ú. – Dětské krizové centrum, zaměřují se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s
násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a
zanedbávaným dětem a pracují rovněž i s pachateli trestné činnosti; rovněž provozují poradnu pro oběti
násilí, web: nomiahk.cz



Oblastní Charita Hradec Králové – Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, pro starší
16 let, web: www.charitahk.cz/nase-strediska/intervencni-centrum1/



Bílý kruh bezpečí, z.s. (nonstop, zdarma) – Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006



Poradenská telefonní linka pro pedagogy (nonstop, zdarma, po celé ČR, možnost
anonymity) – Linka pro rodinu a školu 116 000, web: linkaztracenedite.cz
– když zachytíte signály, že s dítětem není něco v pořádku
– máte podezření, že se děje něco, co dítěti ubližuje
– obáváte se, zda dítě neohrožuje sebe sama
– víte o tom, že dítě plánuje útěk nebo k vám uteklo

Kdo nabízí školám spolupráci/na koho se můžete obrátit
1.6 v situaci dítěte v náhradní rodinné péči
(dítě u pěstounů, osvojitelů, poručníků, v péči jiné osoby)



Diamant, z. s. - poradenství týkající se práce s dětmi z náhradní rodinné péče (dětí z adoptivních nebo
pěstounských rodin; vzdělávání pedagogů na téma attachmentu (vztahové vazby) a jeho poruch u dětí
žijících v náhradní rodinné péči, komunikace s náhradní rodinou a dítětem; web: www.diamantkralovehradecky.cz



Salinger, z.s. STOPA ČÁPA – spolupráce v jakékoli záležitosti, která se týká náhradní rodiny a dětí, které
v nich žijí (jedná se o pěstouny, poručníky, osvojitele, péče jiné osoby než rodiče, atd.); tyto děti velmi
často trpí poruchou attachmentu, která se projevuje různě - příznaky mohou připomínat ADHD, poruchy
autistického spektra, disociační poruchu, děti mohou mít afektivní stavy, psychosomatické projevy,
poruchy učení, ve škole a v kolektivu velice často selhávají; rovněž možnost přednášky pro pedagogy
(oblast legislativy nebo terapeutická témata); web: www.salinger.cz/stopa_capa/
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Služby pro pěstouny Oblastní charity Pardubice - podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči péče
(pěstouni, osoby v evidenci a poručníci z Pardubického a Královehradeckého kraje) doprovázením,
vzděláváním, poskytováním či zprostředkováním poradenství a zajištěním odlehčovací; školám nabízí
workshop s tématikou náhradní rodinné péče pro zaměstnance, žáky, studenty, jejich rodiče i veřejnost;
web: http://pardubice.charita.cz/sluzby-pro-rodiny-s-detmi/sluzby-pro-pestouny/



Centrum pěstounských rodin z. s. – nabízí spolupráci ve všech oblastech, které se týkají dětí v náhradní
rodinné péči (pěstounská péče, osvojení); Centrum nabízí také poradenství jak pracovat s dětmi, které
vyrůstají mimo svou biologickou rodinu; v případě, že se jedná o námi doprovázenou pěstounskou rodinu,
může naše psycholožka pomoci pedagogům vytvořit individuální plán, jak přistupovat k dítěti; web.:
www.pestounskerodiny.cz



Dobrá rodina, o. p. s. - věnují se ochraně a podpoře dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině; nabízí
vzdělávání, doprovází a připravují pěstouny i osvojitele; pravidelně vypisují semináře (i akreditované) z
oblasti náhradní rodinné péče, pořádají je i na individuální objednávku; nabízí podporu odborníkům všech
profesí, která souvisí s náhradní rodinnou péčí; web: www.dobrarodina.cz



Mgr. Martina Švadlenková - psychoterapie, speciálně pedagogické a výchovné
poradenství; podpora pedagogů v chápání mnohdy odlišného chování dětí emočně
deprivovaných; metodická podpora při řešení konkrétních výchovných obtíží;
pomoc při zavádění struktury do výchovně vzdělávacího procesu, jež pomáhá
dětem se zvládnutím vnitřního chaosu; web: www.psychoterapie-svadlenkova.cz

Kdo a v jakých případech nabízí školám spolupráci v oblasti
2 TŘÍDNÍ KOLEKTIV

2.1 OSVĚTOVÉ BESEDY A PŘEDNÁŠKY


OD5K10, z.s. – nabízí semináře primární prevence na ZŠ a SŠ, pro ZŠ nabízí ucelený systém, besedy
realizují odborní lektoři, kteří jsou zároveň pracovníci NZDM Centrum 5KA, kde je mohou žáci a studenti
kontaktovat pro následnou návaznou pomoc, web: www.od5k10.cz



Péče o duševní zdraví, z.s. – nabízí besedy o duševních onemocněních, web: pdz.cz/pobocka-rychnovnad-kneznou.html



Domácí hospic Setkání, o.p.s. – téma hospicové problematiky, web: www.hospicrychnov.cz



ABATOP, z.s. – přednášky na školách o rizikovém chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS,
nakažení HPV, zneužívání návykových látek a drog, o poruchách příjmu potravy a nebezpečí anorexie a
bulímie a další, web: www.abatop.cz



Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – interaktivní přednáškové programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ;
primárním cílem těchto programů je přiblížit přiměřenou formou dětem a žákům svět neslyšících a
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nedoslýchavých lidí a učit je tak úctě a toleranci k vrstevníkům s odlišnými komunikačními požadavky,
web: www.detskysluch.cz


Psychoterapeut Mgr. Hana Zakouřilová – web: hzakourilova.proweb.cz



Rodinné centrum Sedmikráska - základní poradenství: rodinné, výchovné a manželské / pedagogické a
speciální pedagogické / právní a dluhové / zdravotní; vzdělávací aktivity: besedy, interaktivní zdravotní
semináře, kurzy na téma výchova dětí, rodičovské kompetence, dětský vztek a vzdor, návrat do
zaměstnání po MD, právní minimum - ochrana spotřebitele, nástrahy a nebezpečí internetu, školní
zralost,
prevence
logopedických
vad,
první
pomoc
atd.;
web:
www.sbor.jbdobruska.cz/index.php/sedmikraska

2.2 PREVENTIVNÍ PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM


OD5K10, z.s., web: www.od5k10.cz



Etická výchova, o.p.s. – kurzy etické výchovy pro pedagogy (obsahují témata: práce s třídním kolektivem,
komunikace, konstruktivní kritika, kompromis, sebedůvěra atd.), web: evops.cz



Volnočasový klub Vješák, Vješáček – nabízí klubové prostory pro setkání pedagogů se svými žáky, pro
stmelení kolektivu mimo školní budovu; k dispozici je vždy zkušený pracovník s dětmi a mládeží, který po
dohodě může připravit program zaměřený na spolupráci mezi žáky, posílení vztahů ve třídě, apod.;
web: www.vjesak.cz.

2.3 PREVENTIVNÍ PROGRAMY


Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou, web: www.ppprychnov.cz



Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou, web: www.spcrychnov.cz



OD5K10, z.s., web: www.od5k10.cz



Psychoterapeut a speciální pedagog Mgr. Hana Zakouřilová, web: hzakourilova.proweb.cz



Semiramis, z.ú., Centrum primární prevence Královehradeckého
semiramis.cz/centra/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje



PROSTOR PRO o.p.s. – preventivní programy SPIRÁLA – preventivní programy pro základní školy, střední
školy i gymnázia, web: www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/preventivni-programy-spirala



Křesťanská akademie mladých, z.s. – preventivní programy Úcta k životu, web: uctakzivotu.cz



Rodinné centrum Sedmikráska - preventivní programy na podporu rodin - rozvoj vztahu rodič a dítě
- Sedmikráska v akci - interaktivní programy pro rodiny s dětmi; všechny aktivity napomáhají k
prohloubení vztahu rodiče s dítětem, rozvíjejí schopnosti rodiče ve výchově a péči o dítě; web:
www.sbor.jbdobruska.cz/index.php/sedmikraska
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kraje,

web:

www.os-

2.4 PRÁCE S NARUŠENÝMI VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU


Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou – metodička prevence Mgr. Zdenka
Ženatová, web: www.ppprychnov.cz

Kdo a v jakých případech nabízí školám spolupráci v oblasti
3 RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

3.1 BARIÉRY V KOMUNIKACI S RODIČEM
3.1.1 JAZYKOVÁ BARIÉRA
 Koordinační centrum pro cizince – vzdělávání dětí cizinců, integrace cizinců, zprostředkování poradenství
pro cizince, zprostředkování poradenství pro pedagogy v problematice vzdělávání a integrace dětí cizinců,
zprostředkování poradenství pro cizince, zprostředkování poradenství při interakci školy, žáků či
pedagogů s cizinci i mimo školu, web: www.koordinacnicentrum.cz
 Integrační centrum pro cizince Hradec Králové, web: www.cizincihradec.cz
3.1.2 RODIČ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. – Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící,
web: cztn.cz

3.1.3 RODIČ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
 Péče o duševní zdraví, z.s. – pomáhá zprostředkovávat komunikaci se školou, zprostředkování
profesionální pomoci, nastavení individuální pomoci se zvládáním výchovy a školní docházky apod.,
web: pdz.cz/pobocka-rychnov-nad-kneznou.html
 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad Kněžnou, web: www.psychologrk.com
3.1.4 BARIÉRA V KOMUNIKACI – ostych ze strany rodiče, neporozumění apod.
 Salinger, z.s., TRIANGL – pomáhá jak s komunikací v rodině, tak i při jednání s úřady, školami a dalšími
odborníky, web: www.salinger.cz/triangl
 Aufori, o.p.s. – nabízí podporu rodičům i škole pomoci zprostředkovat vzájemnou komunikaci,
web: www.aufori.cz
 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad Kněžnou, web: www.psychologrk.com
 Psychoterapeut a speciální pedagog Mgr. Hana Zakouřilová, web: hzakourilova.proweb.cz

3.2 NEDOSTATKY V RODIČOVSKÉ PÉČI
– nedostatečná hygiena dítěte, neomluvené absence, rodiče se nezajímají o školní výsledky dítěte apod.
– práce s rodinou v domácím prostředí, asistence při domácí přípravě do školy, poradenství v oblasti vzdělávání,
prohlubování rodičovských kompetencí atd.
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Salinger, z.s. TRIANGL – podporují rodiče v oblasti péče o dítě (denní režim, stravování, hygiena, společné
trávení volného času, uspořádání domácnosti, atd.), při výchově dětí (domácí pravidla, školní docházka,
výchovné problémy dětí, atd.), pomáhají s komunikací v rodině, pomáhají í rodinám při jednání s úřady,
školami a dalšími odborníky (vyplňování žádostí, doprovody, atd.), web: www.salinger.cz/triangl

3.3 RODINA OHROŽENÁ CHUDOBOU
– nedostatek financí, dítě nenosí svačiny, nechodí na obědy, nejezdí na výlety, chybí mu pomůcky apod.
– podpora hledání bydlení, zaměstnání, dluhové poradenství, finanční poradenství atd.


Občanská poradna OD5K10, z.s., web: www.od5k10.cz



Aufori, o.p.s. – nabízí podporu ve všech zmíněných oblastech- nedostatek financí,
špatná bytová situace, matky samoživitelky a neplacení výživného atd., web:
www.aufori.cz



Salinger, z.s. TRIANGL – společně s rodinou řeší dostatek finančních prostředků na
potřeby dětí (dojíždění do školy, obědy do školy, kroužky, které by rozvíjely potenciál dítěte, odpovídající
bytové podmínky), web: www.salinger.cz/triangl

Kdo a v jakých případech nabízí školám spolupráci v oblasti
4 PEDAGOG/PEDAGOGICKÝ SBOR

4.1 PRÁCE S TÝMEM, SUPERVIZE, VZDĚLÁVÁNÍ, PODPORA PEDAGOGŮ


Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové-Rychnov nad Kněžnou, web: www.psychologrk.com



OD5K10, z.s. – vzdělávání pro rodiče, pěstouny a pedagogy; možnost uspořádání interaktivní besedy např.
pro rodiče studentů na nějaké výchovné či preventivní téma například: nebezpečí internetu a dospívající
nebo prevence šikany, web: www.od5k10.cz



ŽIVOTpro, z.ú. – práce s pedagogickým týmem nad tématy: dětské emoce, dítě v krizi a co s tím jako
pedagog mohu dělat, spolupráce s rodiči, supervize, pomoc při získávání dotací pro MŠ a ZŠ na tyto
aktivity, web: zivotpro.webnode.cz



Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou – metodička prevence Mgr. Zdenka
Ženatová, web: www.ppprychnov.cz



Semiramis, z.ú., Centrum primární prevence Královehradeckého kraje,
web: http://www.os-semiramis.cz/centra/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje



Koordinační centrum pro cizince – vzdělávání dětí cizinců, integrace cizinců, zprostředkování poradenství
pro cizince, zprostředkování poradenství pro pedagogy v problematice vzdělávání a integrace dětí cizinců,
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zprostředkování poradenství pro cizince, zprostředkování poradenství při interakci školy, žáků či
pedagogů s cizinci i mimo školu, web: www.koordinacnicentrum.cz


Psychoterapeut a speciální pedagog Mgr. Hana Zakouřilová, web: hzakourilova.proweb.cz

5 DALŠÍ MOŽNOSTI KONZULTACÍ


Aufori, o.p.s. – organizace Aufori má povinnost poradenství a odkazování na další zdroje, které mapují;
pracují s dospělými, ale vždy v rámci celého rodinného systému; školám jsou v tomto ohledu nápomocní,
web: www.aufori.cz



Salinger, z.s. TRIANGL, web: www.salinger.cz/triangl
– individuální konzultace s jakoukoliv rodinou, která z pohledu školy přímo či nepřímo nezvládá či
zanedbává péči o dítě a jeho výchovu
– možnost uspořádání a zajištění moderování případové konference



PFERDA, z.ú. – pro žáky nad 18let, možnost návazného uplatnění žáků s mentálním postižením,
web: www.pferda.cz



Laxus, z.ú., Centrum preventivních programů Královéhradeckého kraje – on-line poradna ohledně
návykových látek, web: www.laxus.cz/centra/centrum-terennich-programu-kralovehradeckeho-kraje/



Rodinné centrum Sedmikráska - základní poradenství: rodinné, výchovné a manželské / pedagogické a
speciální pedagogické / právní a dluhové / zdravotní; vzdělávací aktivity: besedy, interaktivní zdravotní
semináře, kurzy na téma výchova dětí, rodičovské kompetence, dětský vztek a vzdor, návrat do
zaměstnání po MD, právní minimum - ochrana spotřebitele, nástrahy a nebezpečí internetu, školní
zralost,
prevence
logopedických
vad,
první
pomoc
atd.,
web:
:
www.sbor.jbdobruska.cz/index.php/sedmikraska
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Máte dotazy? Kontaktujte nás.
Pro více informací o síťování v ORP Dobruška se obraťte na lokální síťařku Miu Magenheimovou (e-mail:
mia.magenheimova@mpsv.cz, telefon: +420 774 707 206). Pro více informací o síťování v kraji kontaktujte
krajskou síťařku Lucii Smutkovou (e-mail: lucie.smutkova@mpsv.cz, telefon: +420 777 433 126).

Potřebujete více informací k tématu sociálně-právní ochrany dětí?
Podívejte se na facebookové stránky Síť služeb pro ohrožené rodiny s dětmi – HK a okolí, odkaz:
www.facebook.com/sitsluzebhk, které spravuje lokální síťařka pro ORP Hradec Králové Agáta Havlíková. Stránka
obsahuje informace ze sítě, nabídky zajímavých aktivit, školení nebo projektů vztahujících se k sociálně-právní
ochraně dětí, zajímavé postřehy a články i pro práci učitele s dítětem.

Více o projektu a tématech
www.pravonadetstvi.cz

spojených se sociálně-právní ochranou
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dětí

najdete na

