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Středisko výchovné péče HELP poskytuje všestrannou preventivně
výchovnou péči a pomoc dětem a mládeži s rizikem či projevy poruch chování
a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěných z ústavní výchovy při
jejich integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již
vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných
poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí. Středisko poskytuje také
konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu,
pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a zařízení v oblasti výchovy a
vzdělávání dětí.
Středisko výchovné péče HELP poskytuje své služby ambulantně.

Hlavní činnosti střediska:
individuální a skupinové činnosti s klienty, služby zákonným zástupcům, služby
pedagogům, programy pro třídní kolektivy, pobytové akce a zpracování zpráv.
-

-

-

-

Individuální činnost s klienty zahrnuje zejména: konzultace, reedukace,
terapie, vypracování individuálního výchovného plánu na podkladě komplexní
psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a jiné individuální činnosti
s klienty, např. krizovou intervenci, poradenství po telefonu.
Služby zákonným zástupcům jsou zejména: individuální konzultace s rodiči,
telefonické konzultace, předávání informací o klientovi rodičům nebo práce
s rodičovskou skupinou.
Služby pedagogům zahrnují: metodické konzultace a poradenství, vedení
kurzů, přednášek a seminářů pro pedagogy.
Programy pro třídní kolektivy zahrnují zpracování a realizaci cílených
speciálně pedagogických programů pro třídní kolektivy při předcházení a
řešení sociálně patologických jevů.
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, s orgány sociálně-právní
ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na
prevenci a řešení rizikového chování dětí a mládeže.

Údaje o pracovnících SVP HELP
Počet odborných pracovníků ke 30.9.2013
Pedagogických
Nepedagogických
Fyzických Přepočteno Fyzických
Přepočteno
4
3,4
1
1

Celkem
Fyzických
5

Přepočteno
4,4
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Věková struktura pracovníků
Věkové rozmezí
Do 30 let
Od 30 do 39 let
Od 40 do 49 let
Od 50 do vzniku nároku na SD
Důchodci

Počet pracovníků
1
2
2
0
0

Údaje o práci Střediska výchovné péče HELP
ve školním roce 2012-13
Ambulance střediska ve školním roce 2012-13 poskytovala své služby formou
konzultací, terapeutických a poradenských schůzek a jak při individuální práci
s klienty, tak i s celými rodinami i jen rodiči. Celkem jsme evidovali v tomto školním
roce 225 klientů, kterým jsme věnovali 1.299 hodin terapeutické práce.
Ve školním roce 2012-13 se uskutečnilo 139 programů pro třídní kolektivy.
Značnou část naší práce tvoří metodická činnost – jak spojená s intervenčními
programy v problémových třídních kolektivech, tak i odborné poradenství mimo práci
se třídami. Uskutečnili jsme celkem 348 metodických konzultací.
Věnovali jsme se také psychologickým vyšetřením a diagnostice, individuálním
výchovným plánům klientů, vypracovávali jsme odborné zprávy – pro školy a školská
zařízení, orgány sociálně právní ochrany dětí, závěrečné zprávy klientům, zprávy pro
soudy, policii ČR nebo zdravotnická zařízení.

Statistika klientů ve školním roce 2012/2013
Ve školním roce 2012 - 13 jsme klientům věnovali 1.299 hodin terapeutické
práce..
S klienty pracujeme nejčastěji opakovaně, ale uskutečňují se také jednorázové
poradenské konzultace.
Klienti SVP HELP v roce 2011 -2012 podle typu školy, kterou navštěvují:
(tabulka + graf)
z mateřských škol
ze základních škol – 1. stupeň
ze základních škol – 2. stupeň
ze středních škol
Celkem

10
63
103
49
225
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SŠ
22%

MŠ
4%

ZŠ I.
28%

MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ

ZŠ II.
46%

Hlavní důvody příchodu klienta do SVP
Nejčastějším důvodem příchodu klienta do SVP byly školní a rodinné
problémy v kombinaci se školní problematikou.
Dále pak přicházeli klienti kvůli osobnostním problémům, nejčastěji kvůli
potížím při zvládání náročné životní situace, vývojovým krizím, obtížím v komunikaci
s vrstevníky, rodiči a autoritami.
Do kategorie prekriminální a kriminální problémy zahrnujeme zpravidla
klienty, kterým byl soudem uložen výchovný program v SVP jako součást trestu za
spáchané provinění nebo činu jinak trestného.
Z důvodu zneužívání návykových látek přicházeli klienti nejméně často.
Většina klientů, u kterých dochází ke zneužívání návykových látek, přichází zpravidla
s jiným problémem, nejčastěji s potížemi v rodině a ve škole.

Rodinné problémy
Školní problémy
Osobnostní problémy
Zneužívání návykových látek
Prekriminální a kriminální problémy
Jiné důvody
Celkem

86
108
21
5
5
1
226
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Krim. a prekrim.4%
Jiné důvody; 1%
Zneužívání NL3%

Rodinné problémy

Osobnostní
problémy; 8%

Školní problémy
Osobnostní problémy
Zneužívání návykových látek

Rodinné problémy;
41%

Prekriminální a kriminální
problémy
Jiné důvody

Školní problémy;
43%

Iniciátor příchodu do střediska
Nejčastějším iniciátorem příchodu klienta do střediska byla rodina klienta, na druhém
místě oddělení sociálně právní ochrany dětí a na třetím místě škola.

Jiný
Soudy
2%
1%
Zdravotnické zař.
3%

Iniciátor příchodu klienta

Klient sám
1%

Škola
12%
Rodina
46%
OSPOD
34%
Školské por.
Zařízení
1%
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Spolupráce se školami
SVP HELP nabízí spolupráci a pomoc školám. Jedná se zejména o práci s třídními
kolektivy, kde jsou narušené vztahy mezi žáky či studenty, kde se vyskytují potíže
s kázní, nerespektováním autorit nebo podobné potíže. Součástí naší práce je také
poradenská a metodická činnost pro pedagogy v této oblasti.
Nabídka služeb školám:
-

-

Práce s problémovými třídními kolektivy -intervence do třídních kolektivů a
řešení konkrétního problému.
Konzultační činnost pro pedagogy – (nejčastěji učiteli, výchovnými poradci,
metodiky prevence ale také školními speciálními pedagogy, školními
psychology, vychovateli a dalšími pedagogickými pracovníky škol a školských
zařízení). Konzultujeme možnosti, vhodná opatření a doporučení. Konzultace
navazují na práci se třídou, ale zaměřujeme se i na samostatné poradenství
pro pedagogy bez intervence do třídy.
Účast na rodičovských schůzkách ve třídách, se kterými pracujeme.
Spolupráce s řediteli škol - jedná se o konzultace k žákům a třídám, které
dochází do SVP na doporučení školy nebo k žákům a třídám, u kterých škola
zvažuje odeslání do SVP.
Se souhlasem zákonných zástupců probíhají konzultace s učiteli o žácích,
kteří jsou v individuální péči SVP.
Práce s pedagogickým sborem nebo částí sboru.

Statistika práce s třídními kolektivy ve školním roce 2012-13
Ve školním roce 2012-13 v SVP proběhlo celkem 110 programů pro třídní
kolektivy. Jednalo se o opakovaná intervenční setkání, ale také jednorázové
programy.
Programy pro třídní kolektivy se realizovaly pro celkem 23 škol, z toho 17
základních a 6 střední školy nebo střední odborná učiliště.
Počet tříd, ve kterých proběhl program: 38
Hlavní důvody pro práci s třídním kolektivem:
- Vzájemné vztahy a chování kolektivu
- Nerespektování autorit a školní nekázeň
- Nový třídní kolektiv
- Šikana
- Zapojení nového žáka do kolektivu
- Prevence zneužívání návykových látek
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Další odborná činnost pracovníků SVP

Metodická činnost
- Metodické vedení školských poradenských pracovišť – školních speciálních
pedagogů v rámci projektu VIP Kariéra (NÚV Praha).
Lektorská činnost
- Vzdělávání metodiků prevence v akreditovaných vzdělávacích programech pro
metodiky prevence
- Vzdělávání pro asistenty pedagoga
Spolupráce s jinými institucemi zaměřenými na práci s dětmi a mládeží
- Po celý školní rok jsme uskutečňovali pravidelné výjezdy spojené s poradenstvím
pro klienty a jejich rodiny. Tyto výjezdy se uskutečňují v prostorách Městského
úřadu v Uherském Brodě každý sudý čtvrtek.
- Spolupráce a pracovní setkání s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany
dětí v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Veselí nad Moravou.
- Setkání se školními speciálními pedagogy a školními psychology ze školských
poradenských pracovišť.
- Pracovní setkání s pracovnicemi Centra svaté Sáry (sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi). Spolupráci jsme navázali také se sociálně aktivizačními
službami při Maltézské pomoci o.p.s. v Uherském Hradišti a sociálně
aktivizačními službami v Uherském Brodě.
- Projekt Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku člen pracovní skupiny Děti, mládež a rodiny s dětmi – 1 pracovnice.
- Člen Výchovné komise při MÚ v Uherském Hradišti – 1 pracovnice.
Ostatní odborná činnost:
- Vedení odborných praxí studentů speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a
psychologie.
- Odborná stáž pracovnic NNO zabývající se prevencí negativních jevů.

Vzdělávání pracovníků SVP HELP:
Kvalifikační studium
Všichni pracovníci střediska splňují kvalifikační předpoklady a dále se vzdělávají
v odborných kurzech, výcvicích a seminářích.

Výcviky, kurzy, semináře:
-

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu - celkem 750 hodin výuky
v průběhu 5 let, zahájen v dubnu 2011 - 2 pracovnice.
„Efektivní rozhovor - Kurz krátkodobé psychosociální pomoci“ rozsah – 50 hodin, Vsetín,
2 pracovníci
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Účast na konferencích
-

Konference Poradenské dny – 2 pracovnice
28. česko-slovenská psychoterapeutická konference – 2 pracovnice
Den rodinných terapeutů pod záštitou Společnosti rodinných a systemických terapeutů a
Sekce rodinné terapie české psychoterapeutické společnosti při České lékařské
společnosti J. E. Purkyně - 1 pracovnice
Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii

Závěr
Za školní rok 2012 – 2013 jsme celkem evidovali 225 klientů, kterým
jsme věnovali 1.299 hodin terapeutické práce.
Spolupracovali jsme s 23 školami při řešení problémové situace v kolektivu, kde

se uskutečnilo 110 programů pro třídní kolektivy. Poskytli jsme celkem 78
metodických konzultací, odborných poradenských konzultací pro pedagogy a jiné
odborníky, kteří pracují v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.
Po

celý

školní

rok

jsme

uskutečňovali

pravidelné

výjezdy

spojené

s poradenstvím pro klienty a jejich rodiny. Tyto výjezdy se uskutečňují po dohodě
s OSPOD v Uherském Brodě v prostorách Městského úřadu v Uherském Brodě
každý sudý čtvrtek. Tato aktivita se setkala s pozitivním ohlasem zvláště u rodin ze
vzdálenějších obcí.
Rozvíjíme spolupráci se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi
v regionu Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – Centrum sv. Sáry při oblastní
Charitě v Uh. Hradišti, Maltézská pomoc o.p.s. a sociální služby města Uherského
Brodu. Tyto služby se díky transformaci systému péče o ohrožené rodiny a děti stále
rozvíjí a mají v systému prevence nezastupitelné místo, zejména proto, že působí
přímo v rodinách klientů.
Ve školním roce 2012- 2013 probíhaly společné konzultace pracovníků SVP
HELP a

pracovníků pobytových středisek – SVP Domek Zlín a SVP Brno.

Konzultace se týkaly konkrétních klientů umístěných na pobyt.

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci dne 7. 10. 2013
Zpracoval: Mgr. Karel Opravil, vedoucí SVP HELP
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