Příloha I. - Některé organizace poskytující služby pro sociálně znevýhodněné děti
(Bořkovec, 2013, str. 24-25)



Barevný

svět

dětí,

o.

s.

-

Pomáháme

dětem

vkročit

do

života,

www.barevnysvetdeti.cz, Praha


Člověk v tísni, o. p. s. - Programy sociální integrace, integracniprogramy.cz,
www.clovekvtisni.cz, Praha, Bílina, Chomutov, Kladno, Liberec, Olomouc, Plzeň,
Prostějov, Přerov, Sokolov, Karlovy Vary



Hestia, o. s. - program Pět P, www.hest.cz, Praha



Charita Olomouc - sociální služby, také doučování, www.olomouc.charita.cz,
Olomouc



IQ Roma servis, o. s. - poskytování služeb lidem ohroženým sociálním
vyloučením, www.iqrs.cz, Jihomoravský kraj



Lata, o. s. - pomáháme ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám,
www.lata.cz, Praha, Středočeský kraj



META, o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, www.meta-os.cz, Praha



Nová škola, o. p. s. - podporuje vzdělávání menšin, především Romů a dětí
cizinců, www.novaskola.org, Praha



Proxima Sociale, o. s. - zvyšování kvality života občanů a pomoc překonat jim
nepříznivé životní situace, www.proximasociale.cz, Praha



R-Mosty, o. s. - Nezisková společnost poskytující registrované sociální služby,
www.r-mosty.cz, Praha



Romodrom, o. s. - prosazování práv a integrace osob ohrožených sociálním
vyloučením,

www.romodromcz.cz,

Praha,

Středočeský,

Jihomoravský,

Olomoucký, Moravskoslezský, Královéhradecký, Liberecký kraj


ROSA Kladno - středisko pomoci ohroženým dětem, www.spod.cz, Kladno



Sdružení S.T.O.P. - neformální vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí,
www.sdruzeni-stop.cz, Ostrava



SISI (ABI Special, s. r. o.) - Systém integrované sociální intervence,
www.sisipraha.cz, Praha Jižní město



Slovo 21, o. s. - podpora vzdělávání menšin a integrace cizinců, www.slovo21.cz,
Praha



Tady a teď, o. p. s. - vzdělávací a aktivizační programy pro děti vyrůstající
v sociálně vyloučených lokalitách, www.tadyated.org, Plzeň

Příloha II. – Základní struktura rozhovoru s pracovníky jednotlivých nestátních
neziskových organizací



Na jaké pozici v organizaci pracujete?



Co je náplní Vaší práce?



Kdo (kolik osob a na jakých pozicích) se věnuje v rámci organizace podpoře
vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním?



Které služby Vaší organizace podporují vzdělávání dětí se sociálním
znevýhodněním?



Které z těchto služeb se zaměřují především na poradenskou formu podpory?



Na koho poradenská podpora cílí?



Jak byste charakterizoval/a cílovou skupinu osob, na kterou jsou jednotlivé
služby orientovány?



Jakým způsobem či jakými konkrétními činnostmi je v rámci těchto služeb
podpora zajišťována?



Na jaké problémy tedy jednotlivé služby, které jste zmínil/a, služba reaguje?



S jakými obtížemi při vzdělávání se žáci se sociálním znevýhodněním potýkají?



S jakými obtížemi se potýkají naopak učitelé při vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním?



Jaký cíl si jednotlivé služby kladou? Čeho se snaží docílit nebo čemu pomoci?



Můžete jednotlivé služby hodnotit jako úspěšné? Co Vám dává zpětnou vazbu?



Jakou roli podle Vás hrají poskytované služby v úspěchu dítěte se sociálním
znevýhodněním?



Myslíte si, že je důležité propojení spolupráce mezi organizací a školou - a
proč?



Jakým způsobem Vaše organizace spolupracuje se školou?



V čem spatřujete obtíže při této spolupráci?



Jak se o Vaší organizaci lidé, především pak cílová skupina osob, mohou
dozvědět? Čím se snažíte zviditelnit?

Příloha III. – Rozhovor s pracovnicí A. nestátní neziskové organizace Poradna pro
integraci
V: Na jaké pozici v organizaci pracujete?
Vedu vzdělávací oddělení v Praze a pak mám na starost koordinaci centra Czech In.
V: Co je náplní Vaší práce?
Jakékoli vzdělávací poradenství, jakákoli poradenská vzdělávací činnost, což je konkrétně
práce s rodiči dětí, co tady nastupují do školy. Je to vlastně poradenství při výběru škol,
při nějakých přijímacích procesech nebo pomoc při zajištění nostrifikace toho předchozího
vzdělání, práce se školami nebo učiteli. Když nás osloví, že mají dítě a neví co s ním, tak
prostě jim jdeme poradit. Napojíme se nějak na tu rodinu. Takže ta naše vzdělávací práce
se týká čistě této oblasti. A předškolní vzdělávaní teda taky, když někdo potřebuje dítě
dostat do školky, tak to tam samozřejmě spadá. A potom organizace kurzů češtiny a
vlastně všechno spojené s nimi.
V: Takže to vychází z podnětu těch rodičů, kteří přijdou a řeknou, že potřebují pomoc,
nebo ze stejného důvodu na podnět školy?
Přesně tak. On to třeba může být i zaměstnavatel toho člověka. Ten podnět přichází
z různých stran. Ale ta naše práce se většinou točí kolem nějakého potomstva, kdy si
samozřejmě to dítě samo službu nesjedná, protože není zletilé.
V: Kolik lidí se věnuje těmto činnostem zaměřeným na poradenství?
V poradně jsme dvě, v rámci pražské pobočky. Pak máme ještě pobočku v Ústní nad
Labem, kde je větší vzdělávací oddělení, které vlastně kopíruje tu naši činnost.
V: Které služby Vaší organizace podporují vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním?
A které z těchto služeb se zaměřují především na poradenskou formu podpory?
Je to to poradenství. V první fázi je to vůbec nějaká orientace ve školském systému. Což je
samozřejmě jednoduché, pokud je dítě předškolák, pokud má povinnou školní docházku.
Potom je tady složitější problém středních škol. Takže je to vlastně nějaká pomoc
v orientaci toho systému.

Pak je to oslovování těch škol a nějaká podpora, doprovody při prvním setkání se s tou
školou, prvotní komunikace s těmi řediteli. Samozřejmě ta služba je dělaná tak - a to jsou
vlastně veškeré ty integrační aktivity - pokud je ten klient schopen si to zařídit sám, tak se
snažíme co nejvíce toho nechat na něm. Není cílem té služby to řešit za ty klienty. Je to
nějaký ten empowerment, takové to zmocnění toho klienta.
Pak je to podpora průběhu té výuky směrem k učitelům, kteří potřebují poradit. Nebo si
nás někdo může objednat na semináře interkulturních dovedností, tak samozřejmě mu tam
na tu školu vyšleme lektory, kteří potom tam tomu učitelskému sboru poví, co a jak, co se
dá čekat od kterého typu rodičů, a jaké jsou nějaké zvyky.
Kromě toho jsou to potom nějaké doučování, kdy na ty děti je samozřejmě hrozný tlak,
protože když se učí cizí jazyk, tak nějakým způsobem se musí učit i to množství, ten obsah
té výuky.
V: Na koho poradenská podpora cílí?
Primárně je to klient, což je většinou rodič. Nicméně ty informace mají přímý vliv na to
dítě, které vlastně není tím člověkem, který zadává tu službu. Ale je to ten příjemce té
finální služby. Potom příjemci té vzdělávací služby jsou potom zaměstnanci školy, ale ty
informace jako takové může chtít třeba nějaký zmatený úředník. Je to vlastně kdokoliv.
Primárně jsou to rodiče dětí z té naší cílové skupiny.
V: S jakými obtížemi při vzdělávání se žáci se sociálním znevýhodněním potýkají?
Primárně je to jazyková bariéra. Druhá věc je naprosto přemrštěné očekávání ze strany
vzdělávací instituce, která nemá buď žádnou zkušenost a neví, co má čekat nebo má nějaký
prekoncept toho, jak by co mělo dlouho trvat. Ono se tak neděje a škola je rozrušená. Co je
potom důležité si uvědomit - těch dětí se nikdo neptal, jestli se chtějí někam stěhovat
přemisťovat a podobně. Většinou je to tak, že prostě se dospělý rozhodne z nějakých
důvodů a dítě se vezme a odveze se sem. Takže ta škola si potom vůbec neuvědomuje,
v jakém je tlaku. Přestěhovat se do jiného města v malém věku, může být velký problém. A
přestěhovat se do velkého města, kde všichni mluví jinak, vypadají jinak, nemají žádné
kamarády a máš tam jenom mámu nebo tátu, kteří jsou věčně v práci. To jsou prostě věci,
které si podle mě spousta lidí neuvědomuje. To dítě může mít i nějaké psychické bariéry,

kdy je prostě zaseknuté. A strašně dlouho trvá, než se to nějak rozvolní. Jsou potom děti,
které se třeba jazyk naučí v pohodě, jsou extrovertní, příjemné, snadno si najdou
kamarády. Pak jsou děti, které nejsou. Jsou chytré a děti, které chytré nejsou. Je potřeba k
tomu dítěti přistupovat podle toho, co má za sebou a ty školy tohle prostě neví. Když je ve
třídě 30 rozjívených dětí a z toho jede nešťastník, tak je učitel rád, že je rád. Dokážu to
pochopit. Ale z hlediska dítěte - pokud se s ním nepracuje správně, tak ty děti to pak může
vyřídit ještě víc. A pro mě je gró to, že tohle si to dítě samo nezvolilo. A je strašně důležité
si tohle uvědomit. Většinou, když to lidem takhle verbalizuju, tak je to takový ten aha
moment.
V: S jakými obtížemi se potýkají naopak učitelé při vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním?
Moje zkušenost je taková, že je to strašně individuální. Někteří učitelé to prostě zvládají a
dávají si s tím strašnou práci, kterou jim nikdo nezaplatí. Snaží se pro to dítě dělat, co jde.
A pak jsou školy a lidi, kteří takhle naladění nejsou, a to je potom velké neštěstí
A pak kromě těch dětí, je třeba důležité vysvětlovat nějaký přístup těm učitelům směrem k
rodičům. U těch cizinců, kteří sem přijedou - jsou to ti cizinci, kteří se snaží pracovat, aby
tady nebyli na dávkách, a pak je tam takový podtón jako: „No to dítě je takový nešťastný
sociální případ, divný.“ Protože matka je pořád v práci a podobně. Permanentní boj
s nějakými předsudky, no… Ale to jsou ty špatné případy, pak jsou to případy, kde nemusíš
vysvětlovat nic, oni vědí, nějak s tím fungují a dítě prostě prospívá.
V: Jaký cíl si jednotlivé služby kladou? Čeho se snaží docílit nebo čemu pomoci?
Snaha úspěšného začlenění naší cílové skupiny do společnosti. Za mě je to pak dodatek,
aby té společnosti byli nějakým způsobem prospěšní a mohli tady slušně žít. A u těch dětí je
to prostě začlenění do třídy, úspěšná integrace do skupiny vrstevníků. Ideálně integrovaný
cizinec je ten, který tady má práci, má kde bydlet, dítě chodí do školy, cizinec tady platí
daně, učí se nebo umí česky a žije tady jako platný člen společnosti a zároveň je tady on
spokojený.
V: Můžete jednotlivé služby hodnotit jako úspěšné? Co Vám dává zpětnou vazbu?

U těch kurzů češtiny je to jasné. Tím, že je to placená služba, tam je vypovídající to, že se
nám klienti vrací, a že jsou spokojení. Vzhledem k množství lidí, kteří nám zůstávají a
naopak se přidávají další a další členové rodin, kteří se s námi učí - tak bych řekla, že ty
kurzy fungují dobře, že s tím jsou lidi spokojení. Ty ostatní služby - Úspěšné je to
v momentě, kdy se nám podaří dítě dostat do té školy a to dítě prospívá. Pokud se nám ale
ten klient neozve sám, nebo pokud nepotřebuje něco zpětně vyřešit, tak my se to už
nedozvíme.
V: Takže to, že se k Vám klient nevrátí je tak trochu známka toho, že to funguje?
Anebo šel najít pomoc někam jinam.
V: Jakou roli hrají podle Vás poskytované služby v úspěchu dítěte se sociálním
znevýhodněním?
Je to podpůrná služba, nikdy to není jako o nás. Takže my fungujeme v tomhle způsobu
jako nějaký prostředník, na kterého se můžou obrátit, kdo jim dodá sílu, kdo zná ten
systém, může jim pomoct s tímhle tím.
Teď mě napadlo, že jsme vlastně nabízeli v rámci něčeho i možnost psychologa pro děti.
Byl španělsky a anglicky mluvící, což je další možnost nebo nějaká služba.
V: To máte kontakty na nějaké konkrétní psychology?
Máme našeho jednoho psychologa, který nám tuhle službu externě poskytuje a bylo to
hrazené z jednoho grantu. Takže si to ta rodina nemusela platit. Ona je sice v Praze
psychologů dětských spousta, ale těch, kteří mluví nějakými dalšími jazyky je samozřejmě
míň, a jsou drazí. Pokud to nemají na doporučení od doktora. Dá se sjednat psychologická
pomoc i zdarma, ale je to se spoustou obstrukcí a háčků. Zatímco tohle může být někde u
nás v té dětské učebně, což je nějaký bezpečný prostor i pro to dítě.
V: Myslíte si, že je důležité propojení spolupráce mezi organizací a školou - a proč?
Když to ta škola potřebuje. Pokud je prostě škola, která funguje, má to zvládnuté, má s tím
zkušenost, tak nás nepotřebujou. Ale na druhou stranu si školy na nás často berou kontakty
z toho důvodu, že většina z nich s tím tak velkou zkušenost nemá. Takže to síťování je jako
super. Propojenost a vědět o tom, kam se obrátit, je strašně důležitá.

Příloha IV. - Rozhovor s pracovnicí D. nestátní neziskové organizace R-Mosty
V: Na jaké pozici v organizaci pracujete a co je náplní Vaší práce?
Pracuju tady na dvou pozicích, nízkoprahový klub a program Férového bydlení. Co se týče
toho nízkoprahu, tak tam jsem v roli kontaktního pracovníka.
V: A co to konkrétně pro Vás znamená, čemu se věnujete?
Hlavně jde o to být tam s těmi klienty, být jim k dispozici, když něco potřebují, když chtějí
něco řešit, když si neví s něčím rady. Hlídáme, aby komunikace a spolupráce v klubu
probíhala v pořádku, reagujeme na ně formou nějakých situačních intervencí. To je jedna
část práce, kdy ví, že se na nás mohou obrátit a jsme tam pro ně. Ta druhá věc je to, že si
ten klub mohou využívat pro svůj volný čas, aby ho trávili nějak smysluplněji, než se třeba
někde poflakovali na ulicích a podobně.
V: Kolik Vás tam pracuje a na jakých pozicích?
Je tam vedoucí klubu, který je mimo jiné také v přímé práci. A pak jsme tam vlastně
kontaktní pracovníci 4 a ještě 3 volnočasové lektory, kteří se zabývají využitím volného
času.
V: Činnosti, kterým se tam věnují, záleží pouze na jejich výběru?
Záleží to na jejich výběru, my jim tedy nabízíme volnočasové nebo řízené aktivity. A my jim
k tomu dáváme ten prostor a ty prostředky. Ať už když chtějí hrát hry, nebo když chtějí
doučovat, nebo si prostě jenom popovídat, nebo cokoli.
V: To doučování je systematické nebo nárazové dle potřeby?
Většinou je to tak, že je to neplánovaný. Když chtějí a je to v našich možnostech, což
znamená, že musíme být dva pracovníci na službu tak, aby ten jeden se mohl věnovat
ostatním dětem a ten druhý si vzal dítě do kontaktní místnosti. A co se týče pravidelných,
tak ty probíhaly všehovšudy asi dvě.
V: Teď mám pár otázek, které směřují vlastně k celé organizaci, jestli byste byla schopná
na to odpovědět. Které služby této organizace se zaměřují na podporu vzdělávání?
Tak určitě ten nízkoprah, který vlastně může být podporou v tom, že se s nimi doučujeme,
že jim dáváme informace apod. Myslím si, že z naší organizace určitě občanská poradna,

která poskytuje minimálně ty základní informace o tom, jaké ty školy můžou být, nebo třeba
něco potřebují zařídit – přihlášky apod. Já si myslím, že co se týče těch dětí, tak je to
především ten nízkoprah, ten oni hodně využívají. Ty ostatní služby využívá jiná klientela.
V: Mohla byste nějakým způsobem charakterizovat cílovou skupinu vašich klientů?
U nás je to, tak z 95% bych tipla, romská klientela, která převážně chodí na tu základní
školu, nebo která tam chodila a už vyšla. Jsou to klienti, kteří pochází z tohoto okolí a
nemají, jak jinak efektivněji naplnit svůj volný čas. Což znamená, že nemají žádný kroužky,
jiný aktivity mimo tu školu.
V: S jakými obtížemi se klienti nejčastěji setkávají?
Ono to souvisí hodně s tím, v jakém jsou zrovna věku. Jsou tam situace mezilidských a
partnerských vztahů, což je jedna z největších oblastí, které řeší a co s náma chtějí sdílet.
Co se týče rodinných problémů, ty bývají málokdy. Když to srovnám většinou společnosti,
tak to řeší mnohem méně nějaké vztahy v rodině se sourozenci apod. Kromě toho se hodně
řeší ta škola, vzdělávání, práce, spíše brigády.
V: A přicházíte třeba do kontaktu s rodiči těch dětí, případně i se školou? Máte nějaké
napojení tímto směrem?
S rodiči moc ne, s nimi přicházíme do kontaktu ve chvíli, kdy třeba shání to své dítě a
volají nám do klubu, kdy jsou nějaký výjezdy nebo výlety kvůli souhlasům rodičů, přihlášek
apod. A se školou – to máme trochu specifické v tom, že sídlíme v areálu školy, což
znamená, že ty děti, které chodí k nám, prakticky i všechny chodí na tu základní školu. Je to
spíš o tom, že oni vědí, že ty děti k nám můžou odkazovat.
V: Zajišťuje podle Vás služba NZDM nějakým způsobem úspěch či zlepšení pozice ve
škole? Pomáhá jim to v procesu vzdělávání? Co vám dává zpětnou vazbu?
To jsou potom hypotézy a domněnky, které nejsou ničím podložené. Říkám si, jak by to
vypadalo, kdyby v tom klubu nebyly. Dovedu si představit, že by svůj čas trávili méně
efektivně. Myslím, že mají šanci být úspěšnější. Každopádně to, že se vrací, je dobrá zpětná
vazba toho, že je to efektivní to pro ně nějaký smysl.

