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Jakou myšlenku vám chceme předat?
spolupráce s OSPOD je možná
spolupráce s OSPOD je přínosná
pro klienty, pracovníky NZDM, pracovníky OSPOD
spolupráce s OSPOD funguje
A MY VÁM NYNÍ POPÍŠEME, JAK.

VÝVOJ SPOLUPRÁCE S OSPOD
• Do roku 2019 spolupráce v pracovních skupinách (Tým
pro mládež aj.).
• V roce 2019 byli do NZDM doporučeni první klienti
na individuální spolupráci (domluva klienti/zákonní zástupci –
OSPOD – NZDM).
• 2020 struktura spolupráce (jasná zakázka, délka spolupráce,
četné doporučování klientů ke spolupráci).

• 1/2021 vznik společné metodiky ve spolupráci OSPOD HK
a NZDM Modrý pomeranč  vznik programu Chyť svou šanci.
OSPOD využívá program jako jedno z opatření. Za rok 2021
prošlo programem 17 klientů.
• 2022 práce na detailech v programu (délka spolupráce,
zprávy pro OSPOD), interní nastavení NZDM Modrý pomeranč
(program Chyť svou šanci X klub/terén NZDM). Nastavování
spolupráce s další NSS.

PROGRAM CHYŤ SVOU ŠANCI
Preventivní program pro děti a mladé lidi ve věku od 7 do 18 let.
Cílovou skupinou programu jsou děti a mladí lidé, kteří vykazují
známky rizikového chování nebo se nacházejí v situacích, v
nichž potřebují podporu a zdravý náhled a jsou alespoň částečně
motivováni ke změně.
Do programu jsou klienti doporučeni zpravidla kurátorem.
Klienti v programu posilují schopnosti a dovednosti, které
přispívají k správným rozhodnutím, přijímání zodpovědnosti a
následků za své chování a bezpečnému trávení volného času.
Principy:
• individuální přístup,
• flexibilita,
• dostupnost,
• spolupráce a partnerský přístup.

Spolupráce s klientem probíhá na základě trojstranné domluvy
(NZDM, OSPOD, klient a jeho zákonný zástupce), zpravidla
1x týdně 30-60 minut po dobu 3 měsíců.
Spolupráce na zakázce probíhá skrze:
• seberozvojové aktivity,
• aktivity zaměřené na vztahy,
• preventivní aktivity.

„Drž se šance na lepší budoucnost.“

Spolupráce s klientem v programu CHSŠ
1.

Doporučení klienta do programu.

2.

Trojstranná schůzka a dohoda o spolupráci.

3.

Mapování nepříznivé sociální situace klienta (rodina,
škola, vrstevnické a jiné vztahy, životní styl, volný čas),
navázání důvěry. Reakce na zakázku pracovníka OSPOD
a zakázku klienta.

4.

Individuální schůzky pracovník – klient, práce skrze
konkrétní aktivity. Využívání nabídky NZDM v případě
volného času klienta.

5.

Průběžné
zhodnocení
spolupráce
s
klientem
a s pracovníkem OSPOD (dle délky spolupráce – cca po
1,5 měsíci).

6.

Pokračování ve spolupráci s klientem, reakce na konkrétní
zakázky.

7.

Vyhodnocení spolupráce s klientem a s pracovníkem
OSPOD (cca po 3 měsících), domluva na pokračování
spolupráce či na jejím ukončení a doporučení
do budoucna.

Klientská kazuistika
Alici je 10 let, chodí na základní školu. S rodiči, se kterými má dobrý vztah, žije v malé garsonce.
Volný čas má velmi nabitý, navštěvuje různé zájmové kroužky. Nemá volný téměř žádný den v týdnu. Pokud má přece jen volno, jde
ven s kamarádkou, se kterou tráví čas na hřištích nebo procházením se po městě.
Na OSPOD HK se dostala kvůli vyhrožování spolužákům skrz sociální sítě a kvůli incidentu ve škole, kdy spolužačku ohrožovala
nožem. Alice má specifický styl oblékání, kterým se odlišuje od ostatních vrstevníků (gothic). Často na svůj vzhled slýchá různé
narážky.
Do NZDM začala docházet na individuální práci zaměřenou na sebenáhled svého chování a jednání, vnímání svého chování v
kontextu různých vztahů, na hledání svého místa ve společnosti a na téma trestní odpovědnosti – do čeho se lze zaplést a co z toho
může vzejít.
V průběhu spolupráce jsme zjistili, že Alice nemá téměř žádné sebevědomí a bojí se druhým lidem říkat „ne“. I to byl jeden z důvodů,
proč vytáhla na spolužačku nůž. Společně jsme pracovali na tématech asertivity a sebehodnotě každého člověka. Po půl roce je Alice
sebejistější, má potřebné informace, umí vyjádřit svůj názor a stát si za ním.

Vyhodnocení spolupráce s klientem, s OSPOD
• Průběžná zpráva (cca v polovině spolupráce s klientem
v programu CHSŠ) pro OSPOD.

• Vyhodnocení spolupráce s klientem programu (využití
rozhovoru, aktivity pro srovnání klientova posunu před
nástupem a po absolvování programu CHSŠ)  podklad
slouží pro tvorbu závěrečné zprávy pro OSPOD.
• Závěrečná zpráva (ukončení
v programu CHSŠ) pro OSPOD.

spolupráce

s

klientem

• Vyhodnocení spolupráce na klientském případu mezi
pracovníky OSPOD a pracovníky NZDM.
• Vyhodnocení spolupráce OSPOD a NZDM v obecné rovině (1x
za 2 roky).

• Struktura průběžné, závěrečné zprávy
• Zahájení spolupráce, stanovená zakázka, počet
individuálních poradenství, rámec probíraných témat,
fungování klienta v programu, silné stránky a rezervy
klienta, doporučení pracovníka pro další postup
spolupráce.

„Věříme v šanci na lepší budoucnost.“

Děkujeme za pozornost.

