PORTFOLIO SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
SVP – Středisko výchovné péče Spirála
Adresa:

Kontaktní osoba:

Špičák 114

Kontaktní osoba: Eliška Marianová

381 01 Český Krumlov
spirala@krumlov.cz

Charakter organizace s ohledem na dobrovolnickou činnost:
Středisko zajišťuje psychologickou diagnostiku osobnosti, speciálně pedagogickou diagnostiku poruch
chování a sociálního vývoje, sociální diagnostiku podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje.
Středisko zajišťuje výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na předcházení poruchám chování nebo jejich
nápravu a sociálně rehabilitační činnost. Středisko vypracovává individuální výchovný plán a podporuje
klienta při naplňování tohoto plánu. Středisko vede klienta formou individuální, skupinové a rodinné
terapeutické činnosti, vypracovává a uskutečňuje speciálně pedagogické a terapeutické programy pro
potřeby klientů a skupin klientů a třídních kolektivů. Středisko zajišťuje poradenskou intervenci, včetně
telefonické intervence a psychologickou podporu klienta, jenž je v obtížné životní situaci, kterou není
schopen sám vyřešit. Dále zajišťuje poradenskou činnost zaměřenou na předcházení vzniku sociálně
patologických jevů, na řešení problémů vzniklých v důsledku poruch chování klienta a nežádoucích vlivů a na
podporu při začleňování klienta do společnosti. Středisko poskytuje informace zaměřené na vhodnou volbu a
zvládnutí profesní přípravy a podporuje klienta při snaze získat kvalifikaci potřebnou k lepšímu uplatnění na
trhu práce.
Kamarád v životě:
Kamarád v životě, stejně jako Pět P přináší svým účastníkům Péči, Pomoc, Přátelství, Prevenci a Podporu.
Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně věnuje jednomu dítěti. Dvojice dobrovolník – dítě se schází jednou
týdně a tráví společně volný čas aktivitou, která je baví – výlety do přírody, návštěva kina, kulturní akce,
sport, vytváření výrobků v dílně atd. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i
dobrovolníky obrovským přínosem. Způsobem pomoci je nabídka kamarádského vztahu s dospělým
dobrovolníkem. Cílem je kamarádství a vše, co k němu patří.

Oblasti dobrovolnické činnosti (cílové skupiny):


Děti a mládež

Trávení volného času s dětmi ze sociálně slabých rodin a s dětmi s výchovnými problémy, s poruchami
chování, jednání, komunikace.
Jaká je činnost dobrovolníka:
Jakýmkoliv způsobem vyplnit volný čas dětí – výtvarná činnost (kreslení, tvoření z různých materiálů.),
sportovní činnost, kulturní činnost (návštěva kina, divadla…). Záleží vždy na domluvě mezi klientem a
dobrovolníkem, mohou spolu dělat, co chtějí.
Místo výkonu dobrovolnické činnosti a druh činnosti:
Záleží, jak se domluví dobrovolník a klient. Mohou být v organizaci, v terénu, dle potřeb klienta nebo doma u
dobrovolníka. Dobrovolník může pracovat individuálně s jedním klientem i ve skupině s více klienty a
dobrovolníky.
Požadavky na dobrovolníka:
Věk nejméně 15 a výše, psycho-pohovor
Výhody pro dobrovolníka:
Možnost přístupu k internetu, půjčování odborné literatury, půjčování sportovního náčiní (míče, lana, helmy,
kola…).

