Workshop A6 – Evaluation
Title:

Children Rough Sleepers Workshop

Location:

Dětský domov, Senožaty

Date of Workshop:

9. 11. 2014

Number of People Attended: 20
Feedback Sheets Completed by Delegates:

20 Feedback Forms

K uspořádání tohoto workshopu jsme využili akce sdružení Mimo domov v Dětském domově
Senožaty. Vedle programu, který byl po celý víkend připraven pro děti z domova, tak zároveň běžel
workshop pro některé členy sdružení Mimo domov, vychovatele dětského domova a také další
účastníky, které toto téma zaujalo.

Časový rámec:
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11.30
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14.30
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15.30
16.00

Zahájení, představení účastníků
Úvodní vstup pořadatele (představení projektu CRS, shrnutí aktuální situace)
Souhrnné informace o situaci ohrožených dětí v ČR včetně přehledu aktuální legislativy
Diskuze – pohled odborníků z jednotlivých zařízení
Oběd, volná diskuze
Příklady pozitivní praxe z jiných zemí EU
Vystoupení odborníka na danou problematiku
Legislativní náměty
Náměty v oblasti PR
Diskuze
Ukončení

Obsahová náplň:
A. Projekt CRS
1. Úvod do projektu CRS, jeho obsah a cíle
2. Výsledky dotazníkového průzkumu CRS v ČR
3. Výsledky dotazníkového průzkumu CRS v dalších partnerských státech EU
B.
1.
2.
3.
4.
5.

Situace ohrožených dětí v České republice
Přehled nových zákonů a vyhlášek, které se dotýkají ohrožených dětí.
Diskuze: Situace z pohledu jednotlivých zařízení a dětí, které se těmto dětem věnují.
Příklady pozitivní praxe z jiných zemí EU.
Legislativní náměty.
Jak informovat odbornou i laickou veřejnost o aktuální problematice?

Výstupy:
1. Poznatky jednotlivých státních i nestátních zařízení.
Hostem workshopu bylo průběžně několik vychovatelů a také starších dětí z DD Senožaty, kde se
akce konala, takže účastníci měli možnost porovnat své názory i výsledky průzkumu s praktickými
poznatky. Výsledky průzkumu se v podstatě shodovaly s realitou – ani vychovatelé DD nevidí dětské
bezdomovectví, případně útěkářství, jako významný problém. Tím je naopak ne příliš dobrá situace
v péči o mladé lidi po jejich odchodu z dětského domova.
2. Legislativní náměty k další diskuzi.
Zástupci dětského domova (i někteří účastníci workshopu) důrazně kritizovali novelu zákona o
sociálně právní ochraně dětí, která podle jejich názoru jde správným směrem, ale vnesla do celého
systému chaos a některá nesystémová opatření, která škodí nejen dětským domovům, ale v mnoha
případech také samotným dětem. Konkrétní připomínky zástupci domova i neziskovky již vícekrát
konzultovali a předávali zástupcům MŠMT ČR.
3. Náměty na PR dané problematiky.
Účastníci semináře řešili aktuální situaci v českých médiích, které jsou silně zasažena bulvarizací
témat a politizací a je velmi těžké do nich proniknout s pozitivním tématem. Krátká prezentace PR
speciality Vladislava Sobola jim dala několik rad, jak s médii spolupracovat.

Evaluation Criteria Outcomes
Level of Satisfaction
Excellent

Very
Good

Good

Adequate

Poor

Very Poor

TOTAL

Ease of Booking for the workshop

0%

50%

50%

0%

0%

0%

100%

Pre-Workshop Information

0%

45%

55%

0%

0%

0%

100%

Workstop Facilities and Location
Quality & Usefulness of the
Presentations

5%

60%

35%

0%

0%

0%

100%

0%

65%

35%

0%

0%

0%

100%

Length & Pace of the Workshop
Relevance of the Workshop to Delegates
Current/Future Work

0%

30%

70%

0%

0%

0%

100%

0%

60%

40%

0%

0%

0%

100%

Jak by se mohl workshop do budoucna zlepšit?
Výběr z odpovědí delegátů:





Lepší uplatnění na trhu práce – zejména problém v malých obcích vzdálených od větších
měst.
Více možností v oblasti kreativity dětí – profesionální zázemí v DD.
Více možností sportovních a pohybových aktivit v DD.
Sama jsem z dětského domova a nyní pracuji v Praze. Určitě je důležité pro děti, které se
osamostatní a najdou práci, aby se měly na koho obrátit i mimo domov – proto jsou skvělé







organizace jako Mimo domov nebo Vteřina poté, které hájí zájmy dětí při uplatnění na trhu
práce nebo v oblasti práva a ochrany.
Finanční gramotnost.
Větší prevence kriminality a negativních vlivů rodiny (alkohol, omamné látky, psychické a
fyzické násilí atd.).
Větší důraz na rozvíjení talentu a hudebních schopností.
Lepší využití sportovního talentu dětí z DD (veřejné akce, zapojení do sportovních projektů).
Lepší povědomí o činnosti a skutečných aktuálních potřebách dětí z DD (vzdělání, trh práce,
prevence kriminality, právní jistoty, zázemí apod.)

Další komentáře


-

Doporučil bych tento workshop svým vrstevníkům?
Yes – 96 %
No – 4 %
Question not Answered – 0 %

