Zvoneček informuje aneb: Jak se daří v terénu?
Terénní forma sociální služby pro rodiny s dětmi běží na Odersku a Fulnecku 2 roky.Terénní službu vykonávají
3 pracovníci v 17 rodinách s celkem 31 dětmi .
V čem se rodinám pomáhá a jak služba probíhá?
Obsah služby je písemně stanoven ve smlouvě, včetně času, kdy pracovník do rodiny přichází a kdy odchází.
Obsahu služby se říká zakázka. Je to individuální práce s celou rodinou s dětmi. Obvykle se jedná o podporu
při vytváření návyků pravidelné přípravy na školu a v plnění školních povinností.
V mnoha rodinách je za potřebí podpořit rodiče a pěstouny v rodičovských kompetencích. Co to jsou rodičovské
kompetence? Je to například respektování pravidel, které v rodině stanovují rodiče a pěstouni dětí, pravidelná
docházka do školy, respektování autority a úcty k rodičům i učitelům a dalším dospělým osobám. Podpora a
konzultace je rodinám poskytována i v oblasti sociálního zabezpečení.
V průběhu dvou let velmi úzce spolupracujeme s Úřadem práce, s OSPODem města Odry, s výchovnými
poradci základních škol i s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Novém Jičíně. Všechny tyto instituce mají
zájem na tom, aby děti v rodinách prospívaly, aby se jim dobře dařilo, aby si život nestavěly na zbytečných
problémech, aby se učily plnit povinnosti, které život přináší a chovaly se zodpovědně.
Poskytování služby se kvalitativně vyvíjí a velkým přínosem jsou pro nás případové porady spolu s učiteli
základních škol, pracovníky OSPODu, konzultantkou v oboru sociálních služeb, případně odbornou pracovnicí
pedagogicko-psychologické poradny. Všechny tyto podněty, které přijímáme, se odrážejí na kvalitě poskytování
sociální služby pro rodiny s dětmi.
Pro širokou veřejnost, rodiče a všechny zájemce o službu byla aktualizována brožura vnitřních pravidel terénní
sociální služby, kterou lze vyzvednout ve Zvonečku.
Naše prvotní obavy z práce přímo v rodinách se rozplynuly. Všechny rodiny přijímají terénní pracovníky velmi
pěkně a děti je radostně vítají. Na spolupráci s terénním pracovníkem se vždy těší. Potýkáme se i s mnoha
překážkami, které se spolu s rodiči a pěstouny snažíme odstranit, anebo alespoň zmírnit.
Pro zajímavost dále uvádíme 304 km, které zvládli terénní pracovníci ujet cestou do rodin za předchozí měsíc.
Byli jsme pozitivně překvapeni i tím, že nás oslovila psycholožka pedagogicko-psychologické poradny
z Nového Jičína k další konkrétní spolupráci, včetně vyžádání několika výtisků již zmiňované brožury. Ocenila
také uvedené Dětské memorandum, které se nachází na našem webu www.klubzvonecek.wz.cz
Dovolujeme si Vám jej také předložit k přečtení a k zamyšlení při výchově dětí. Denně se v terénu
přesvědčujeme o potřebnosti a smysluplnosti terénní sociální práce v rodinách s dětmi. Z každého – i malého –
úspěchu v rodinách s dětmi máme velkou radost.
Klára Galetková a Bc. Pavla Baráková
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Nerozmazlujte mne. Vím docela dobře, že bych nemělo mít všechno o co si řeknu. Jenom vás zkouším.
Neváhejte být na mne přísní. Umožňuje mi to vědět, co mohu.
Nevyvíjejte na mne nátlak. Učí mne tomu, že síla je všechno co platí. Budu reagovat daleko lépe, budu-li
vedeno.
Nebuďte nedůslední. To mne mate a nutí mne to čím dál víc se pokoušet utéci ode všeho, jak jen mohu.
Neslibujte, nemusíte být schopni sliby dodržet a to podlomí moji důvěru ve vás.
Nepodléhejte mým provokacím, když říkám a provádím věci jenom proto, abych vás rozčílilo. Budu se
potom pokoušet o další „vítězství“.
Nebuďte příliš rozčílení , když vám řeknu: „Já vás nenávidím“. Nemyslím to vážně, ale chci, abyste cítili
lítost nad tím, co jste mi udělali.
Nedělejte, abych se cítilo ještě menší než jsem. Budu pak dělat všechno proto, abych se chovalo hrozně
důležitě.
Nedělejte za mne věci, které mohu udělat samo. Nutí mne to cítit se jako malé dítě a vás mohu nutit,
abyste mi dále sloužili.
Nevěnujte mým „špatným způsobům“ zase tak mnoho pozornosti. Jenom mne to povzbuzuje, abych
v nich pokračovalo.
Neopravujte mne před lidmi. Daleko více si to uvědomím, když mi o tom řeknete v klidu v soukromí.
Nedělejte si starost o to, že spolu trávíme málo času. Záleží na tom, jak ten čas trávíme.
Nedopusťte, aby moje obavy vzbuzovaly vaši úzkost. Potom budu mít ještě větší strach. Ukažte mi
odvahu.
Nezapomínejte, že se nemohu rozvíjet bez spousty porozumění a povzbuzení, ale že se někdy zapomíná
na pochvalný souhlas, když něčeho poctivě dosáhnu.
Chovejte se ke mně takovým způsobem, jakým se chováte k vašim přátelům, a potom i já budu váš
kamarád. Pamatujte si, že se toho naučím více podle vzoru než od kritiky.
A kromě toho, mám vás tolik rádo, a tak mi prosím lásku opětujte.

