„Aktivizační program“ pomáhá dospělým i dětem
V květnovém čísle Zpravodaje jsme informovali čtenáře o Sociálně aktivizačních službách
pro rodiny s dětmi, které jsou již nově od července poskytovány v Centru sociálních služeb
Zengrovka v Zengrově ulici. V tomto čísle bychom Vám rádi přiblížili fakultativní činnosti,
které od začátku roku pod touto službou fungují.
Program pro získávání základních sociálních a profesních dovedností
Hlavní fakultativní činnost v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je určena
dospělým klientům, kteří projdou výběrem a jsou zařazeni do vzdělávání. Kurzy by měly
klientům pomoci úspěšně žádat o zaměstnání a v zaměstnání pak dlouhodobě setrvat.
Absolventům je po ukončení vzdělávání nabídnuto zaměstnání nejprve formou aktivizační
pracovní příležitosti (dále jen APP) po dobu jednoho měsíce, a pokud se osvědčí, jsou
zaměstnáni formou veřejně prospěšných prací (dále jen VPP).
V rámci tohoto programu se klienti učí, jak žádat o zaměstnání vč. toho, o jaké zaměstnání
by měli žádat, jak poznat seriózní nabídku práce, jak sestavit životopis, jak se připravit na
pohovor, jak se na pohovoru chovat, jak získat vhodnou rekvalifikaci, jaká jsou práva a
povinnosti zaměstnance, resp. zaměstnavatele atd. Kurzy jsou zakončeny závěrečnou
zkouškou.
V současné době první část programu (vzdělávací kurzy) úspěšně ukončilo 19 absolventů,
z toho 11 osob zaměstnává obecně prospěšná společnost Prostor Plus ve spolupráci
s Kontaktním pracovištěm Kolín Úřadu práce ČR formou veřejně prospěšných prací. Jejich
služeb využívá např. Správa městských sportovišť Kolín, které pomáhají s údržbou areálu
Kmochova ostrova, zimního a atletického stadionu a Vodního světa a dále např. 1. základní
škola.
Předškolní klub pro matky s dětmi
V předškolním klubu pro rodiče s dětmi se pedagogický pracovník věnuje dětem či dětem a
rodičovskému doprovodu zároveň. Dítě smysluplně tráví čas s pracovníkem a po skončení
kurzu či práce se rodič, který je zapojený do Programu pro získávání základních sociálních a
profesních dovedností připojí a práce pokračuje společně. Převážně probíhají aktivity
podporující přípravu na školní docházku, tedy rozvoj jemné motoriky u dětí, nácvik
správného držení a vedení tužky, poznávání barev, tvarů, zvířat, rostlin, základy počítání,
psaní a čtení apod. Dalším podstatným prvkem je příprava na povinnosti, které se školní
docházkou neoddělitelně souvisejí. Děti dostávají jednoduché domácí úkoly formou hry a
v případě nesplnění spolu s dětmi a rodiči pracovník řeší, proč úkol nevypracovali a
zdůrazňuje, jak je důležitá domácí příprava.
Klub pro I. a II. stupeň základní školy
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V rámci klubu pro školáky a jejich rodiče probíhá doučování a volnočasové aktivity. Jedná se
o systematickou práci opět ideálně s dětmi a rodiči dohromady. Cílem je především zlepšení
rodičovských kompetencí a kvalitní zvládání povinností souvisejících se školní docházkou.
S dětmi pak pracovníci mohou řešit konkrétní nedostatky ve vědomostech a dovednostech a
pomáhat s vypracováním domácích úkolů do školy.
Volnočasové aktivity jsou zaměřeny na různé oblasti zájmu, často i na zakázku klientů.
Probírá se třeba osobní hygiena, péče o tělo, život s domácími mazlíčky a s ním spojené
závazky, vztahy v rodině, životní hodnoty, význam zálib a koníčků a další témata
z každodenního života. S pomocí křížovek a různých rébusů se procvičuje slovní zásoba,
čtením zajímavých úryvků se upevňuje vztah ke knihám. Při práci a diskutování je
upřednostňována interaktivní forma a klient je veden k samostatné úvaze a řešení daného
problému.
V Kolíně dne 3. září 2014

Klára Rakušanová
Prostor plus, o.p.s.
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