V Ostravě podpořímě 10 organizací poskytující preventivní programy a služby
Projekt “Podpora preventivních programů v Ostravě”, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015508
9. prosince 2020 v Ostravě
Prostřednictvím projektu financovaného Evropskou unií se společnost SocioFactor s.r.o.
rozhodla podpořit celkem 10 organizací působících na poli prevence v Ostravě. Termín prevence
je často skloňován v souvislosti s mnohými tématy od kriminality přes drogy až ke kyberšikaně.
Řada organizací v Ostravě poskytuje preventivní programy a služby různorodé klientele. Jaké
jsou dopady preventivních aktivit? Jaký je jejich přínos a užitek? Má smysl prevenci
podporovat? Dokážeme rozpoznat vznikající problémy včas a předcházet jim? Toto jsou mnohé
otázky, které si klademe a díky projektové činnosti na ně hledáme odpovědi. Do prosince 2022
budou „průvodci“ podporovat a provázet spolupracující organizace změnou v designování
preventivních programů či služeb až do fáze testování a závěrečného měření dopadů.
„Chceme prokázat, že prevence v Ostravě se vyplácí,“ je motem Daniela Topinky, jednatele
společnosti SocioFactor s.r.o. a mentora celého projketu. „Motivací k naší práci je zkušenost,
že nepřiměřené sociální fungování vede k ohrožení dětí a sociálnímu selhávání rodin. Potřebujeme
se učit rozpoznat vznikající problémy včas, reagovat na něj a investovat více do prevence než
do hledání řešení již vzniklých problémů.. Hodláme podpořit vylepšení preventivních programů
a současně prokazatelně doložit, jaký je jejich přínos pro město. Proto chceme orgnizace v Ostravě
podpořit v jejich nastavené preventivní praxi a výsledky práce také měřit, “ doplnil.
Projekt míří do tématiky primární a sekundární prevence rizikového chování, která je v Česku
dle nás nedoceněna. Partner projektu, Statutární město Ostrava takto může získat potřebné
informace a přispět ke zlepšení prevence v Ostravě. „Když dva dělají totéž, není to vždy totéž.
Informace z projektu nám umožní porovnat i výsledky typů služeb navzájem,“ uvedla Helena
Kuzníková, manažer prevence kriminality MM Ostrava.
Řešení projektu je velkou výzvou, protože se jedná o prosazení změny myšlení a přístupu
k prevenci. „Pojďme dělat prevenci pořádně,“ takto projekt podpořila také Kateřina Ciklová,
manažer pracovní skupiny Prevence kriminality v Ostravě.
„Chceme organizace podpořit v dovednostech dobře vymyslet a vytvořit, následně realizovat
preventivní programy tak, aby měly prokazatelný účinek. Víme, že projektování nových programů
nebo redesignování stávajících je náročná koncepční práce. V jednotlivých na sebe navazujících
etapách projektu budou s týmy pracovníků organizace individuálně pracovat takzvaní průvodci,

kteří se generují ze zaměstnanců firmy – výzkumníků, andragogů a sociologů,“ uvedla Barbora
Lesková, advokační pracovník SocioFactor s.r.o. Týmová práce v organizacích začíná
pojmenováním problémů. Následně jsou zjišťovány jejich příčiny a potřeby uživatelů programu či
služby, tedy potřeby dětí, rodin, komunity. To vše vede k lepšímu plánování a také realizaci
programu. U těch budou sledovány dopady a vyhodnocovány přínosy. Projekt provází nejen
evaluace, hodnocení toho, zdali projekt dosáhnul svého cíle, ale i advokacie. Advokační práce
vytváří podmínky pro prosazení systémových změny v Ostravě, i v Moravskoslezském kraji.
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SocioFactor s.r.o. je výzkumnou a vzdělávací organizací, má v oblasti experimentálního výzkumu
více než desetiletou tradici. Vznikla a sídlí v Ostravě. SocioFactor vyvíjí aktivity v oblasti výzkumu,
tj. realizuje práce zaměřené na získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo
podstatně zdokonalených postupů a služeb, zejména v oblasti sociální integrace a soudržnosti.
V oblasti aplikovaného výzkumu produkuje výzkumné zprávy, další publikační výstupy a vytváří
kapacity pro vývoj a šíření inovací. Klade důraz na praktické aplikace znalostí nabytých výzkumem
a podporuje vyvolávání pozitivních změn ve veřejných službách a službách orientovaných
na klienty.

