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Zápis z besedy pro pedagogické pracovníky
„Víte, jak ochránit své dítě“
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány
Termín konání
Čas konání
Místo konání
Přítomni

23. května 2017
15:00 – 17:15 hod.
Revis
Dle prezenční listiny (11 + 2 real.)

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod: P. Sulimová: přivítání přítomných
KOTEC, o. p. s.
Oblastní metodik primární prevence
Diskuse
Závěr

Průběh jednání:
1) Úvod P. Sulimová:
Přivítala přítomné. Krátce představila projekt MAP. Vysvětlila, že přínos projektu pro území ORP
Tachov spočívá v navázání spolupráce mezi aktéry vzdělávání. Objasnila důvod uspořádání besedy.
Beseda se uskutečnila na základě žádosti zaměstnanců Kotce, o. p. s., kteří by rádi navázali spolupráci
s rodiči.
Představila přítomné a předala slovo zástupcům Kotce.
2) KOTEC, o. p. s.:
Mgr. David Klaus
Představil zaměstnance společnosti.
Mgr. Vendula Machová
Prezentovala Kontaktní centrum, jeho služby, zásady a formy spolupráce s dalšími službami
a institucemi. Pohovořila o nejčastěji užívaných drogách v ORP, o jejich známých i méně známých
účincích. Upřesnila, jak lze na dítěti poznat užívání drog a jak postupovat při tomto zjištění. Dále nabídla
spolupráci školám prostřednictvím exkurzí, vzdělávacích bloků pro pedagogy nebo konzultací či
poradenství pro rodiče a děti od 15 let. Na závěr objasnila očekávání Kotce, aby pedagogové znali
nabídku jejich společnosti a dokázali doporučit nabízené služby rodičům, popř. dalším zájemcům.
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Bc. Lenka Srkalová
Představila nízkoprahové zařízení Klub Relax, jeho principy, pravidla a činnosti v běžném provozu.
Klub je určen pro děti a mládež od 6 do 26 let, kteří zde mohou aktivně trávit volný čas. Pracovníci
mohou poradit při řešení problémových životních situací, návštěvníci si mohou popovídat o těžkostech
všedního dne nebo hledat rady či morální podporu při kontaktu s úřady.
Vysvětlila, že zaměstnanci klubu nedoučují děti, pouze pomáhají při hledání doučování a často
zprostředkovávají doučování prostřednictvím starších dětí. V této oblasti shání organizace Kotec
dobrovolníky.
Bc. Karolína Vejmělková
Zástupce Centra podpory rodiny. Představila cíle, služby a zásady centra. Interpretovala přání
centra, aby rodiče vyhledávali konzultační služby tohoto zařízení preventivně, ne až při problémech.
3) Metodik primární prevence Pedagogicko-psychologická poradna Tachov
Mgr. Petra Veselá
Informovala o možných problémech chování dětí a mládeže na internetu, o způsobu, jakým lze
na toto chování přijít, následně jak postupovat. Pohovořila o možnostech prevence a ochrany dětí
i celé rodiny v internetovém prostředí. Vysvětlila, že pro dítě je v současnosti internet a čas trávený
na PC stejný druh relaxace jako pro dospělé jejich zájmy, např. čtení knihy. Dále vysvětlila, že někdy
„tolik obávané“ počítačové hry dokáží rozvíjet dětskou fantazii i logiku a mezi rodiči a dítětem může
fungovat „Dohoda o užívání PC nebo internetu“.
Hovořila o závažnosti kyberšikany. Jako významnou pomoc v této oblasti vidí Peer aktivity
ve školách. Mgr. Veselá by ráda získala Peer aktivistu v Tachově. Jedince z řad dětí či mládeže, který
by mohl zachytávat různá nebezpečí v internetovém prostředí. Pracuje i na Rokycansku, kde tento peer
aktivista pracuje. Jeho působení v oblasti vnímá velmi pozitivně.
4) Diskuse
Reakce a postřehy na aktuální probíraná témata probíhala formou diskuse v průběhu konání
besedy.
5) Závěr P. Sulimová:
Poděkování všem přítomným za účast.

V Tachově dne 25. května 2017
Zapsala: Bošková
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