Mgr. Světluše Kotrčová

INTERNÍ SANACE RODINY

O čem je naše sanace rodiny
Vytvořili jsme model práce s rodinou, který odpovídá
potřebám ohrožených dětí a rodin v evidenci OSPOD, ale i
potřebám a možnostem sociálních pracovnic oddělení
SPOD.
Organizační uspořádání umožňuje naplňovat některá ze
základních ustanovení SPO – působení směřující k obnovení
narušených funkcí rodiny, ochrana rodičovství a rodiny a
vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a
péči
Jde o opatření SPOD, které v sobě zahrnuje KONTROLU a
zároveň přímou POMOC (povinnost orgánu SPOD působit na
rodiče,
aby
plnili
povinnosti
plynoucí
z
rodičovské
zodpovědnosti)
wwww.hradeckralove.o
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Jak postupujeme v rámci působení na rodiče?
Usilujeme o zapojení rodičů do tzv. řízené
spolupráce, během které kmenová sociální pracovnice
a terénní sociální pracovnice, vytvářejí společně
příležitosti ke změně
Aplikujeme úkolově orientovaný přístup – rodině
objasnit co se má změnit, jakou podporu rodiče od
nás dostanou, v jakém časovém horizontu, jak se to
bude posuzovat (měřit), nutno také sdělit informaci o
důsledcích, pokud k žádné změně nedojde

www.hradeckralove.org

3

Organizační uspořádání
Základní tým tvoří „kmenová“ sociální pracovnice s
příslušnou agendou SPOD a terénní sociální pracovnice pro
sanaci rodiny zařazená přímo do oddělení SPOD
Výběr
vhodného případu, seznámení s problémem,
pracujeme s jedním spisem Om, snaha o vydefinování rizik a
tvorba individuálního plánu ochrany dítěte (prvotní zakázka,
která se průběžně doplňuje či upravuje …)
První kontakt s rodinou za přítomnosti kmenové sociální
pracovnice a terénní sociální pracovnice (nabídka pomoci)
Další kontakty dle individuální potřeby rodiny a dítěte,
okamžitý přenos informací kmenové sociální pracovnici
včetně záznamu do spisu Om (včasnost, ucelenost a
komplexnost)
Průběžné vyhodnocování případu a operativní reagování
Případová setkání
www.hradeckralove.org
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Konkrétní aktivity realizované v rámci
sanace rodiny
Terénní sociální asistence
Nácvik sociálních dovedností
Sociální poradenství
Domácí příprava dětí (zejm. práce s rodiči)
Právní poradenství
Podpora při řešení bytové otázky
Případová konference (PK)

www.hradeckralove.org
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Typologie problémů, kde je sanace aplikována
Zanedbávání péče o děti (nedostatečná zdravotní péče, špatná
hygiena, špatné domácí prostředí, citelná materiální nouze,
absence výchovných pravidel, nedostatečné projevování citů,
oslabené rodinné vazby apod.)
Ekonomické problémy (finanční nouze, dluhy, nesplněné
podmínky pro čerpání nároků ze systému sociálního zabezpečení
apod. )
Bytové problémy (absence vhodného bydlení, hrozba ztráty
bydlení, snaha o udržení bytových podmínek apod.)
Syndrom CAN (podezření na týrání fyzické a psychické)
Výchovně náročné dítě (dítě s postižením např. autismus,
specifické poruchy učení, ADHD apod.)
Náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, cizí péče)
www.hradeckralove.org
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Sanace rodiny
v naší praxi

„Děti nejsou státní, jsou konkrétních rodičů“
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Kazuistika č. 1

Proměna zakázky

www.hradeckralove.org
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Kazuistika č. 2

Vše souvisí se vším…

www.hradeckralove.org
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Kazuistika č. 3

Výchovně náročné dítě

www.hradeckralove.org
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Kazuistika č. 4

Když je všeho moc…

www.hradeckralove.org
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Otázky, které zaznívají na PK s rodinou
•

•

•

•

•

•

•

Do rodiny k Vám dochází sociální pracovnice a terénní sociální
pracovnice – jak tomuto rozumíte? Nakolik je pro Vás
současné nastavení spolupráce srozumitelné?
Vidíte aktuálně nebo v průběhu doby nějaký problém v této
spolupráci?
Nacházíte nějaká pozitiva – přínos pro sebe,
děti – v této intenzivní spolupráci?

svoji rodinu a

Pokud ANO – jaký je to pocit, když víte, že se Vám něco pro
Vaše děti podařilo zlepšit a změnit?
Pokud NE - jak Vám můžeme dále pomáhat, aby se Vašim
dětem dařilo lépe?
Existuje nějaká obava, starost či strach, který souvisí s naší
pomocí, ale i kontrolou ve Vaší rodině?
Zhodnoťte dnešní setkání – jaké to tu pro Vás bylo?
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Výhody a užitečnost
•
•

•
•

•

•

•

Práce v týmu (rozložení zodpovědnosti – „více hlav, více ví“)
Srozumitelnost (nabídka pomoci klientům odd. SPOD ze strany
jednoho subjektu, férové objasnění naší role včetně kontroly)
Včasnost, operativnost
Kontinuita (průběžný přehled o dění v rodině, okamžitý přenos
informací, odpadá problém se sdělováním či nesdělováním
informací)
Důslednost (zakázka kmenové sociální pracovnice je v zájmu
dítěte prakticky realizována a klient od samého počátku přesně ví
proč je tento model práce s rodinou nastaven, pomoc jde ruku v
ruce s kontrolou)
Motivace klientů (odpadá problém s motivovaným či
nemotivovaným klientem - práce s rodinou na obnově narušených
vztahů je naše zákonná povinnost)
Jednoduché organizační uspořádání (není třeba žádných
dohod a smluv mezi úřadem a dalším subjektem)
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Děkujeme Vám za pozornost

Adresa:

Magistrát města Hradec Králové,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. SPOD
Československé armády 408,
Hradec Králové
Tel./Fax: 495 707 382 (381) / 495 707 105
E-mail:
svetluse.kotrcova@mmhk.cz
Http:
www.hradeckralove.org
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