Zpráva o spolupráci

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.,
Analytické práci předcházela setkání a diskuze o potenciální oblasti spolupráce, která by se soustředila
primárně na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, především na jeho aktivity, jejich efektivitu,
získání zpětné vazby pro vybrané aktivity a na další směřování těchto aktivit do budoucna. Další
navazující práce se již týkala setkávání týmu pracovníků nízkoprahového centra organizace a výběru
preventivních programů, které bychom v rámci projektu analyzovali, a následně společně pracovali na
jejich zefektivnění a re-designování.
V organizaci průvodce realizoval analýzu kořenových příčin
a příčinných vztahů. Jedno z prvních setkání probíhalo jako
skupinová aktivita. Cílem aktivity bylo zmapovat cestu
dítěte nízkoprahovým zařízením, a to od příchodu
do organizace, přes proces začleňování do organizace a
volnočasových aktivit, jeho participaci na samotných
aktivitách až po samotnou zpětnou vazbu a vliv těchto
aktivit na každodenní život dítěte. Na základě skupinové
aktivity bylo vytvořeno 5 fází, které dítě v rámci průchodu
organizací absolvuje. Tyto fáze se dle pracovníků cyklicky
opakují.
V průběhu dalších prací průvodce připravil graficky
zpracované výstupy předchozích setkání. Jednotlivé fáze
procesu byly zástupcům organizace znovu shrnuty a
proběhla nad nimi diskuse. Průvodce navázal další prací,
jejímž cílem bylo zanalyzovat 5 identifikovaných fází a
zjistit, jaká potenciální rizika by mohla na cestě dítěte
službou nastat.
V říjnu proběhlo společné setkání průvodců a organizací v prostorách firmy SocioFactor. Setkání mělo
formu workshopu, který nesl název „Jak se připravit na realizaci preventivního programu“. Workshopu
se zúčastnil jak průvodce v organizaci Společně – Jekhetane, tak vedoucí nízkoprahového zařízení této
organizace. Workshop kromě nových poznatků poskytnul účastníkům také prostor pro sdílení praxe a
zkušeností napříč organizacemi.
Navazoval další workshop pro účastníky projektu a zejména pro pracovníky v NZDM s názvem
„Zahraniční zkušenosti při práci s dětmi a mladistvými a jejich využití v české praxi“. Výzkumníci
představili činnosti střediska pro rozvoj kvality a na praktických příkladech byl ukázán způsob práce
s klienty nízkoprahového zařízení ve Vídni. Prezentovali rovněž metodu získávání dat, zpětných vazeb
od dětí, které slouží a jsou plně využívány pro rozvoj další práce, vznik nových aktivit a v neposlední
řadě neustálé zvyšování kvality a efektivity práce nízkoprahových center. Prezentovaný model
je využitelný i v českém prostředí.

Účast organizace na tomto
semináři považuje průvodce
za klíčovou, jelikož principy
této metody lze spolu
s pracovním
týmem
připravit, modifikovat pro
domácí
prostředí
a
aplikovat v přímé práci
v organizaci.
Proto
průvodce v organizaci
pracuje na důkladném a
podrobném
představení
metody, na modifikaci metody plánování a vyhodnocování dopadu aktivit nízkoprahového centra na
každodenní život dětí.
Dvě návazná setkání již v užším pracovním týmu se věnovala zejména kolektivnímu chápání principů
metody, vnímání pozitiv spojených se získáním měřitelných výstupů, naučení se práce s metodou pro
další využívání.

