Průběh klíčových aktivit (KA) a naplňování cílů projektu „Systémová podpora
zaměstnanců orgánů SPOD působících na území statutárního města Ostravy“,
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.000581


Akreditované vzdělávání (KA2)

Dodavatel :
Cena:
Termín:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s., IČ: 26187639
528 000,-Kč vč. DPH
8/2014 – 5/2015

Název kurzu
Legislativní změny v oblasti rodinného práva
v návaznosti na nový občanský zákoník – I. část
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní
řízení při sporech o děti
Případové konference
Role facilitátora v případových konferencích
Jak motivovat klienta ke změně
Základy komunikace s rodinou a jejími
jednotlivými členy
Možnosti využití prvků rodinné terapie
v sociálních službách

Číslo akreditace

Termíny
konání

Počet úspěšných
absolventů kurzu
stav k 30.6.2015

2013/0223-PC/SP/VP

08/2014
09/2014

41 osob

2014/1402-SP

12/2014

39 osob

2012/1314-PC/SP/VP
2014/0139-PC/SP/VP
2014/0136-PC/SP/VP
2014/0812-SP/VP
2014/0810-PC/SP/PP

Sanace rodiny (vstupní seminář)
Podpora efektivního rodičovství

2014/0816-PC/SP/PP
2014/0038-PC/SP/VP

Speciální techniky komunikace s dítětem

2014/0892-PC/SP/PP

Jak rozpoznat dítě se znaky CAN – základní
informace
Psychologické aspekty adopce a pěstounské
péče



2014/0606-PC/SP/VP/PP
2014/0823-SP/VP

08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
01/2015
03/2015
04/2015
02/2015
04/2015
05/2015
02/2015
03/2015
05/2015
10/2014
11/2014

48 osob

35 osob
17 osob
82 osob

52 osob
39 osob

01/2015

12 osob

CELKEM

320 osob

Supervize (KA3)

Dodavatel :
Cena:
Termín:

Lexikona , IČ: 22717005
103 600,-Kč vč. DPH
6/2014 – 5/2015

Cílovou skupinu pro supervize tvoří vybraní zaměstnanci orgánů SPOD, a to z Magistrátu města Ostravy
a z úřadů městských obvodů Ostrava – Hrabová, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Jih, Moravská
Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice.
V období od června 2014 do května 2015 se uskutečnilo celkem 28 supervizních setkání zaměstnanců orgánů
SPOD působících na území města Ostravy. Zaměstnanci byli rozděleni do 6 skupin podle území výkonu agendy
SPOD a 1 skupiny vedoucích pracovníků orgánů SPOD. Supervizi přijalo celkem 57 zaměstnanců.
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Projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu.



Workshopy (KA4)

Dodavatel :
Cena:
Termín:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s., IČ: 26187639
94 380,-Kč vč. DPH
10/2014 – 3/2015

V říjnu a prosinci 2014 proběhly workshopy pro zástupce orgánů SPOD, jež byly zaměřeny na vytvoření
standardů výkonu SPOD na území statutárního města Ostravy. Na standardech pracovali zaměstnanci orgánů
SPOD společně tak, aby byly zajištěny jednotné postupy výkonu SPOD a srovnatelná kvalita při vedení agendy
SPOD na území statutárního města Ostravy. Mírné odlišnosti u jednotlivých orgánů SPOD (standard č. 1,2,4,5a,
6 a 13a) jsou dány nastavením provozních a personálních interních předpisů úřadů městských obvodů.
Standardy kvality SPOD jsou veřejně přístupné na webových stránkách orgánů SPOD v Ostravě.
Další workshop, který se uskutečnil v březnu 2015 na Ostravici, byl určen kurátorům pro mládež a zástupcům
výchovných poradců ZŠ a SŠ, zástupcům NNO, zástupcům PMS ČR a dalším hostům. Celkem se workshopu
zúčastnilo 24 osob. Na programu bylo především praktické řešení kazuistik, nastavení nových metod
spolupráce a vyhodnocení stávajících využívaných postupů.

