
Jste jako OSPOD?
Ne. Jsme vzděláním sociální pracovníci*ice/pedagogové*žky, někteří z nás
mají výcvik v psychoterapii. Pracujeme pro Českou asociaci streetwork, z. s.
(ČAS), která je oborovou organizací nízkoprahových sociálních služeb. ČAS
byl přizván Magistrátem hl. m. Prahy jako partner do projektu iKAP II –
Inovace ve vzdělávání. 

Co máme říkat rodičům, že jste? 
Zajišťujeme Multidisciplinární práci ve škole, která okolo dětí a mladých lidí
vytváří podpůrnou síť služeb, jenž jim pomáhá zvládnout nároční situace        
 v životě.

FAQ – Často kladené otázky

Musí škola či rodič platit za služby odborného konzultanta*ky (case
managera*ky)?
Ne. Služby odborného konzultanta*ky jsou zdarma.

Může škola pouze nezávazně konzultovat situaci žáka*yně?
Ano. Konzultace jsou bez nutnosti uzavírání smlouvy o spolupráci. 

Je pedagog*žka zapojen do spolupráce? 
Ano. Pedagogové a pedagožky jsou vždy zapojeni/y do spolupráce, protože
jsou důležitou osobou v životě žáka*yně. Míra aktivní spolupráce je na
individuální domluvě, pedagog*žka je zapojen/a minimálně ve vzájemné
výměně informací

Uzavírá škola nějakou smlouvu, pokud chce využít služby pro konkrétního
žáka*yni?
Ano. Pokud chce škola využít multidisciplinární práci ve škole pro
konkrétního žáka*yni, uzavřeme se školou smlouvu o spolupráci. 

Je systém case managementu a multidisciplinární práce odzkoušený?
Ano. Systém case managementu je odzkoušený v zahraničí. Velmi využívaný
je v oblasti poskytování péče a služeb o psychiatrické pacienty, kde získal
velkou pozornost díky svým úspěchům. Pomáhající služby v ČR již využívají
různé modely, které jsou postaveny na zásadách a principech case
managementu (CM) a multidisciplinárního týmu (MDT). V českých školách
chceme tuto formu práce pilotovat poprvé.
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FAQ – Často kladené otázky

Musí vědět rodič o práci s dítětem? 
Ano. Rodič (zákonný zástupce) musí být o navázání spolupráce s dítětem
předem informován. 

Musí rodič aktivně spolupracovat?
Ne. Rodič nemusí být aktivně zapojen do spolupráce, ale pro úspěšné řešení
situace je jeho zapojení žádoucí.

Když vás kontaktujeme, tak už je na vás se o dítě postarat?
Ne. Smyslem naší služby není přebírání odpovědnosti. Úkolem odborného
konzultanta*ky je utvoření sítě úzce spolupracujících organizací okolo dítěte
(rodiny). Naším úkolem je koordinace jednotlivých kroků, aby byly v souladu
a doplňovaly se. Všem osobám (dítě, rodič, učitel, sociální pracovník, …)
zůstávají jejich práva a povinnosti. 

Je vaše intervence rychlá?  
Ano. V případě volné kapacity odborného konzultanta*ky začíná spolupráce
přibližně do týdne. V případě plné kapacity některých návazných služeb
(dětský psychiatr, psycholog, …), se snažíme o rychlou sanaci situace jinými
službami, než dojde k uvolnění kapacity potřebné návazné služby.

Pokud vás kvůli dítěti kontaktujeme, máme nad tím ještě nějakou kontrolu? 
Ano. Dítě chodí stále do své školy a zůstává doma s rodiči. Pedagog*žka je
přizván/a k aktivní spolupráci a je informován/a o jednotlivých krocích
ostatních osob.

Máme málo času už nyní. Vyplatí se nám investovat čas do setkání s vámi? 
Ano. Díky své časové investici získáte čas dalších pracovníků*ic z různých
oborů. Z naší zkušenosti se vyplatí čas investovat do prevence menších
problémů než do intervence u problémů větších. Z našeho pohledu není
malého problému, a proto se na nás můžete obracet s čímkoli. 

Co, když dítě do školy nechodí. Jste schopni kontaktovat dítě i mimo školu? 
Ano. Odborní konzultanti*ky jsou schopni/y kontaktovat dítě i v jiném
prostředí než ve škole (včetně online prostředí). Odborní konzultanti*ky
potřebují od školy kontaktní údaje a svolení dítěte (rodiče) k navázání
kontaktu.  
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Je projekt časově omezený a počítáte případně s jeho návazností? 
Ano. Naše aktivity pro školy v rámci projektu budou trvat do 30. 6. 2023.
Všechny naše kroky v průběhu realizace mají za cíl udržitelnost systému CM    
i po skončení projektových aktivit. 

FAQ – Často kladené otázky

Mohou k vám žáci i ze Středočeského kraje (ale studující pražskou školu)?
Ano. Do cílové skupiny služby patří děti, které navštěvují pražskou školu        
 a nezáleží na místě jejich trvalého bydliště.

Můžeme vás oslovit kvůli dětem mladším 15 let? 
Ano. Primárně se intervence odehrávají na SŠ, naší cílovou skupinou jsou však
i žáci a žákyně ZŠ, kteří jsou 8. nebo 9. rok ve škole, absolvovali tedy 8 nebo 9
let povinné školní docházky. 

Může vás kontaktovat i pedagogicko-psychologická poradna?
Ano. Kontaktovat nás může, společně se pak budeme snažit o navázání
spolupráce i se školou. 
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