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Charakteristika činnosti zařízení
Středisko výchovné péče HELP (dále jen středisko) je zařízením pro preventivně výchovnou
péči. Jeho účelem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo
narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých
poruch chování a přispívat ke zdravému osobnímu vývoji dítěte. Středisko své služby poskytuje
dětem u nichž není nařízená ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým
osobám do ukončení středního vzdělání a osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým
pracovníkům.
Středisko výchovné péče HELP poskytuje své služby ambulantně.
Středisko poskytuje tyto služby:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

poskytování jednorázové poradenské intervence;
individuální činnosti s klientem;
skupinových činností s klienty;
poskytování služeb zákonným zástupcům nezletilého klienta;
spolupráce se školami;
spolupráce se školskými poradenskými zařízeními;
spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí;
spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a
řešení rizikového chování klientů.

Údaje o pracovnících zařízení

počet pracovníků:
Pedagogických
Fyzických
Přepočteno
4
3,43

Nepedagogických
Fyzických
Přepočteno
1
0,75

Věková struktura nepedagogických pracovníků
Věkové rozmezí
Do 30 let
Od 30 do 39 let
Od 40 do 49 let
Od 50 do vzniku nároku na SD
Důchodci

celkem
Fyzických
Přepočteno
5
4,2

Počet pracovníků
0
2
2
1

Další vzdělávání pracovníků SVP HELP:
Preventivní práce se třídou
Konference „Dítě v krizi“
Kurz pro sociální pracovnice
Barvy života

2 pracovnice
1 pracovník
1 pracovnice
1 pracovník

Celkové hodnocení výchovné práce:

Středisko výchovné péče HELP poskytovalo své služby ve školním roce 2006/2007 formou
ambulantní i formou výjezdovou. Výjezdy byly zaměřeny na pomoc školám při řešení konfliktů
s třídními kolektivy.
Celkem SVP HELP pracovalo se 107 školními kolektivy na 43 školách.
Při vyhodnocení této činnosti na školách jsme došli k názoru, že některé školy si SVP zvali na
pomoc i v případech, které byly vyhodnoceny jako běžné. Tím docházelo k přetěžování
pracovníků SVP, které často hraničilo až se zneužíváním služeb střediska. Na základě tohoto

zjištění, budeme měnit způsob práce SVP se školami. Zaměříme se na konzultace pro pedagogy a
ředitele škol tak, aby získali větší jistotu při řešení běžné preventivně výchovné činnosti a řešili si
ji v rámci své činnosti.
Dále se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s odborem školství města Uherské Hradiště. Na
SVP probíhala setkání pracovníků SVP, ředitelů škol a pracovníků odboru školství. Náplní
schůzek bylo řešení krizových situací na školách. Pracovníci SVP vytvořili krizový dokument,
který odbor školství zapracoval do svého způsobu řešení mimořádných situací a předložil školám
jako závaznou metodiku.
Středisko se i v tomto roce opět aktivně zapojilo do projektu Minimalizace šikany. Tento projekt
je financován Nadací O2 a je pilotním projektem v rámci řešení šikany na školách
s celorepublikovou působností.
Středisko je stříbrným partnerem DAP Services a.s. a využívá jejich diagnostický produkt „Barvy
života“. Vzhledem k dobré spolupráci, firma DAP Services a.s. poskytuje své služby pro
SVP HELP bezplatně. Lze přepokládat, že se tato nabídka nezmění ani v nastávajícím školním
roce.

Nadále úzce spolupracujeme s SVP Domek Zlín. Využíváme jejich pobytové oddělení pro naše
klienty.
Konec školního roku byl hektický. Středisko se stěhovalo do nových prostor v bývalých
kasárnách na Zeleném Náměstí 1292. Vzhledem k pozdnímu předání budovy, došlo ke stěhování
střediska až ke konci prázdnin. Díky tomu došlo k částečnému narušení činnosti střediska
směrem k ambulantním klientům.

Statistika nových klientů ve školním roce 2006/2007
Počet klientů do 31.8.2007 (po vytřídění dle metodického pokynu MŠMT):
Počet nových klientů od 1.7.2006 do 31.8.2007
Rodinná problematika:

38

Školní problematika:

30

Drogy, alkohol:

6

Osobnostní a psych. Problematika: 36
Asociální chování:

10

Gamblerství:

2

241
122

Závěr a způsob projednávání výroční zprávy
Školní rok 2006/2007 hodnotím z hlediska činnost SVP jako přelomový. Nárůst nových klientů
je oproti loňskému období téměř 100%. Došlo k propojení SVP – školy – zřizovatel.
Díky získání nových prostor SVP lze mnohem efektivněji pracovat s klienty a pedagogickými
pracovníky.

S touto výroční zprávou budou všichni zaměstnanci zařízení seznámeni na poradě všech
pracovníků prostřednictvím p.ředitele Ševčíka a mohou se k jednotlivým částem zprávy vyjádřit a
připomínkovat.

Zpracoval: Mgr. Karel Opravil, vedoucí SVP HELP
Uherské Hradiště 7.9.2007

