Vážení kolegové.
Naše středisko spolupracuje se školami ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí.
Jedná se jak o školy základní, speciální a střední.
Naše pomoc se týká přímo dětí a jejich rodin, což je stěžejní část naší
práce, poskytujeme však služby i v oblasti prevence (prevence sociálněpatologických jevů v kolektivu) a intervence v třídách, kde se již
vyskytují patologické jevy či přímo šikana. V nabídce jsou programy,
které naleznete v odkazu „třídní kolektivy“. Pokud si z nabídky nevyberete
a máte pocit, že je situace ve Vaší třídě specifická a vyžaduje i specifické
řešení, je samozřejmě možná domluva a program jsme schopni „ušít na
míru“.
V neposlední řadě poskytujeme poradenství přímo Vám pedagogům jak
v oblasti problémového kolektivu dětí, tak i v případě, kdy se jedná o
žáka, který má problémy v kolektivu, rodinné problémy a situace je již
těžko zvladatelná prostředky školy. V tomto případě se lze na nás obrátit,
obdobně se i my obracíme na Vás a konzultujeme s Vámi problémové
momenty, máme-li v péči vašeho žáka.
Otázkou zůstává, kdy je ten správný moment nás kontaktovat. Uvádíme nejčastější
okruh problémů, kdy se na nás kolegové obracejí:
-nesoustředěné, neklidné, roztěkané dítě: nevydrží v hodině sedět, otáčí se, chce si
vykládat, stále mu něco padá, povídá si pro sebe, prozpěvuje si, je duchem nepřitomné.
- agresivní: o přestávkách, při odchodu ze školy, v jídelně..: strůjce potyček
nejrůznějšího druhu, rád vyvolává konflikty, fyzicky zdatný či výmluvný, ví co v pravou
chvíli použít, rád si dělá ze slabších spolužáků legraci, je hrubý.
- osamocené dítě s problémy navázat kontakty s vrstevníky, ani o to nejeví zájem nebo
se bojí, bývá terčem posměchu
- dlouhodobá nespolupráce rodičů, dítě nenosí pomůcky, peníze na různé akce, rodiče
nereagují na poznámky a stížnosti školy
- záškoláctví
- náhlé zhoršení v chování i v učení bez zjevné příčiny
- kolektiv dětí je soustavně rozhádaný, vytvořily se skupinky, které mezi sebou soupeří,
navzájem se osočují, pomlouvají.

Problémy kolektivu mohou velmi často souviset s problémy jednotlivce (a
naopak), je proto optimální, může-li být problém řešen komplexně, jak
v kolektivu, tak i individuálně a s rodinou. V případě, kdy se vyskytne
dlouhodobě nespolupracující rodina, kontaktujeme orgán sociálně-právní
ochrany dětí, se kterým, v těchto situacích běžně spolupracujeme.
Kontaktovat nás můžete jakoukoli formou, máte-li zájem o program či
chcete –li situaci nezávazně konzultovat je možné dohodnout termín a dle
našich a Vašich možností situaci zkonzultovat a pokusit se nalézt společné
řešení.

Přímo dětem, jejich rodičům a mladým lidem (do ukončení střední školy,
či učiliště) poskytujeme:
- Individuální a rodinné psychologické a speciálně pedagogické
konzultace, poradenství, psychoterapeutické aktivity pro děti a mládež a
jejich rodiny tehdy, když chování dítěte signalizuje problém (školní
nepřizpůsobivost, záškoláctví, agresivita, šikana, experiment s drogou,
rodinné vztahové kolize, útěky z domova apod.)
- Jednodenní preventivně výchovné terapeutické programy pro děti
a mládež, kteří již jsou našimi klienty. Cílem těchto programů je
terapeutické působení na dítě v rámci vrstevnické skupiny, programy plní i
funkci diagnostickou.
Vzhledem ke komplexnosti problematiky se právě spolupráce se školou
ukazuje často jako nezbytná a Vaše postřehy a znalost dětí je pro nás
velmi podstatným zdrojem nejen informací, ale i možností, jak efektivně
intervenovat v prospěch dítěte.

