Seminář dobré praxe
13. – 14. 9. 2018
Hotel Zámeček Raspenava
Ve dnech 13. – 14. 9. 2018 se v rámci projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi
v Libereckém kraji“ uskutečnil druhý ze tří plánovaných Seminářů dobré praxe, na kterém se
sešli zástupci subjektů pracujících s rodinami s dětmi na území Libereckého kraje. Jednalo se
o zástupce nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, zástupce sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi, zástupce osob pověřených pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, zástupce
orgánů sociálně-právní ochrany dětí a také zástupce poskytovatele terénního sociálního
programu. Tématem letošního ročníku Semináře dobré praxe bylo zjišťování potřeb dětí
a rodin. Toto téma navazuje na další aktivitu projektu – kulaté stoly, konkrétně na aktuálně
probíhající třetí kolo kulatých stolů, na kterém je s aktéry diskutováno téma zjišťování potřeb
dětí a rodin. Při přípravě Semináře dobré praxe, kdy byly reflektovány proběhlé kulaté stoly
zabývající se tématem zjišťování potřeb, byla shledána potřeba odborného vhledu
do problematiky. Na Seminář dobré praxe byli přizváni lektoři, zabývající se touto tematikou.
Čtvrteční odpolední blok zajistil lektor Jindřich Racek z organizace LUMOS, kdy se věnoval
zjišťování a vyhodnocování potřeb dítěte, účastníkům představil různé nástroje
na vyhodnocování potřeb, proběhla diskuse o zapojení dítěte do vyhodnocování potřeb tak, aby
dítě bylo ve středu zájmu pozornosti a byly zjišťovány jeho potřeby (nikoliv potřeby rodiče).
Páteční dopolední blok zajistil lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. ze vzdělávací agentury
Kolumbus PM, s.r.o., který svoji prezentaci věnoval identifikaci nejlepšího zájmu dítěte.
Účastníci kladně hodnotili přítomnost obou lektorů. Sami účastníci se ve zbylých blocích
(čtvrtek dopoledne, čtvrtek před večeří) věnovali svým prezentacím na téma zjišťování potřeb,
sdílení dobré praxe a výměně zkušeností. Seminář byl zakončen v pátek 14. 9. 2018 diskusí,
shrnutím a reflexí obou dní.
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