
PARTNERSTVÍ 
aneb Učit se jeden od druhého

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V.
Dobrovolnické centrum, o.s. 



PARTNERSTVÍ 
ANEB UČIT SE JEDEN OD DRUHÉHO

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V.
Dobrovolnické centrum, o.s. 



PARTNERSTVÍ ANEB UČIT SE JEDEN OD DRUHÉHO 3
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, O.S. 4
NĚMECKÝ SVAZ NA OCHRANU DĚTÍ, ZEMSKÝ SVAZ SASKO E.V. 5 
PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNA PROJEKTŮ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍ  6
PRÁCE PODPORUJÍCÍ RODINU A DÍTĚ 
DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 7
PROGRAM KOMPAS  8
PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ „SILNÍ RODIČE – SILNÉ DĚTI“® NĚMECKÉHO SVAZU NA            
OCHRANU DĚTÍ 10
VÝSLEDKY PROGRAMU SILNÍ RODIČE – SILNÉ DĚTI® V ČESKÉ REPUBLICE 11
REALIZACE PROGRAMU KOMPAS V SASKU 12
VÝSLEDKY PROGRAMU KOMPAS V ČR 13
STATISTICKÉ ÚDAJE PROGRAMU SILNÍ RODIČE – SILNÉ DĚTI® V SASKU 14
BUDOUCNOST NAŠEHO PROJEKTU 15
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O REALIZACI PROGRAMU KOMPAS V REGIONECH 16 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. 18
ÚDAJE K NĚMECKÉMU SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ, ZEMSKÝ SVAZ SASKO E.V. 19

OBSAH PUBLIKACE

Mgr. Lenka  Černá
Předsedkyně Rady sdružení

Dobrovolnické centrum, o.s.
vedoucí projektu na české straně

Dr. Heinz  Zschache 
Jednatel Německého svazu 

na ochranu dětí Sasko
vedoucí projektu na německé straně



PARTNERSTVÍ ANEB UČIT SE JEDEN OD DRUHÉHO

Dobrý den,

dovolte nám několik úvodních slov ke vzniku partnerství mezi našimi organizacemi 
a vývoji, kterým jsme při navazování spolupráce prošli. Iniciátorem přeshraničního 
pracovního vztahu byl Zemský svaz na ochranu dětí v Sasku (DKSB Sachsen), kdy se 
opakovaně snažili vyhledat spolupracující organizaci na české straně. Oslovili v roce 2005 
hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce a pověřená pracovnice Oddělení sociálně 
právní ochrany dětí zprostředkovala výměnu kontaktních údajů mezi organizacemi. 
Následovalo několik zdvořilostních setkání v Ústí nad Labem a Drážďanech, která 
se postupně prohlubovala v příjemné osobní schůzky, výměnu zkušeností a nápadů pro 
spolupráci. Prakticky první aktivitou byla účast na mezinárodní konferenci v Jelení 
Hoře, PL na podzim roku 2005, která ukázala na třístranný zájem o rozvíjení dobrých 
sousedských vztahů, ale také zájem o praktickou spolupráci v oblasti boje proti násilí 
na dětech ve všech třech zemích.V roce 2006 jsme se rozhodli pro pilotní projekt 
s dlouhým názvem Přeshraniční výměna projektů a další vzdělávání odborníků v oblasti 
preventivní a intervenující sociální práce podporující děti a rodinu. Už jeho společné 
zpracování nás hodně naučilo a realizace přinesla radost z dobrých výsledků, zájem 
dalších odborníků na české i německé straně a praktický start programu Silní rodiče 
– Silné děti® v Ústeckém kraji a zahájení českého Programu KOMPAS v Sasku.

Nyní se nacházíme v samém závěru projektu, který byl plánován jako pilotní fáze 
pokračující spolupráce. Výsledky naší konference mají poukázat na to, že je smysluplné 
v tomto projektu pokračovat i v jeho druhé fázi, a to s cílem přispět k rozšíření a 
prohloubení našich aktivit v našich partnerských zemích.  Projekt je svým sloganem 
„Učit se jeden od druhého“ současně příkladem pro to, jak je možné uskutečnit 
evropskou integraci na bázi praktických příkladů. V tomto smyslu projektoví partneři 
i nadále doufají v pozornost a podporu politiků našich zemí. Děkujeme všem českým a 
německým kolegům, participujícím organizacím, dobrovolníkům a odborným garantům 
za kvalitní a osobní přístup a významný podíl na výsledcích projektu.

Mgr. Lenka  Černá
Dr. Heinz  Zschache 
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, O.S.

POSLÁNÍ ORGANIZACE: 
Občanské sdružení Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům 
a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života.

•Pracujeme od roku 2000 a za dobu 8 let se u nás registrovalo 930 činných dobrovolníků. 
•Zapojujeme dobrovolníky jak do našich programů a projektů, tak ve spolupráci s partnerskými organi-

zacemi také do nemocnic, domovů pro seniory, azylových domů a podobně.
•V oblasti péče o děti, mládež a rodinu realizujeme program Pět P (1 dítěti se věnuje dlouhodobě 

1 dobrovolník), Program KOMPAS (dvojice dobrovolníků se 5 měsíců každý týden setkává 
s 6 znevýhodněnými dětmi) a docházíme do Koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče 
o děti, mládež a rodinu ve městě Ústí nad Labem. Jsme členem skupiny pro střednědobé plánování 
Ústeckého kraje v oblasti rozvoje sociálních služeb ve prospěch rodin.

•Zapojovali jsme dobrovolníky do povodní 2002 a 2006, více jak 70 našich dobrovolníků se podílelo 
na spokojenosti mladých sportovců při Hrách III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky.

•Jsme držiteli Pověření k sociálně právní ochraně dětí, Akreditace dobrovolnické služby v programu 
Pět P, KOMPAS a Manažerské akreditace dobrovolnické služby v regionu soudržnosti Severozápad.

•Další informace naleznete na www.dcul.cz 

ČLENSTVÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S.:
•KOALICE dobrovolnických iniciativ ČR
•Krajská rada humanitárních organizací Ústeckého kraje
•ASOCIACE programu Pět P v ČR
•Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje
•EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE

Mgr. Lenka Černá
Vedoucí projektu na české straně
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Zemský svaz Sasko byl založen dne 20. dubna 1990 v Drážďanech a brzy na to přijat do Spolkového svazu. 
Spolkový svaz byl založen již v roce 1953 v Hamburku.
Po převratu v Německu vyplynula pro nás z politických změn nutnost být aktivní v oblasti lobby pro děti 
a jejich rodiny. Být přínosem pro zabezpečení a rozvoj sociální sítě pro děti a mládež, to určuje od té doby 
jednání našeho svazu.
Se svými cca 1000 členy v 25 místních a okresních svazech jsme se mezitím stali největším zemským 
svazem v nových spolkových zemích. V současnosti je aktivních 650 dobrovolných pracovníků v různých 
projektech pro potřeby dětí a jejich rodiny.
Zemský svaz sestává ze členů, představenstva Zemského úřadu a ze Zemského obchodního místa. 
Naše pracovní činnost je různorodá. Zastupujeme práva a zájmy dětí ve všech oblastech denního života. 
Na komunální, zemské a spolkové úrovni podněcujeme politická rozhodnutí prospěšná dětem. Kooperujeme 
také s jinými svazy a institucemi, které intervenují za potřeby dětí. Navíc podporujeme a realizujeme 
projekty na ochranu dětí, provádíme poradenství a kvalifikaci dobrovolníků i řádných pracovníků našich 
místních a okresní svazů a také jiných zařízení. V rámci našeho svazu jsme prostředníkem mezi Spolkovým 
svazem a našimi místními a okresními svazy.
Jako veřejně prospěšný svaz jsme uznávaným představitelem volné pomoci mládeži. Navíc se angažujeme 
jako člen Německého paritního charitativního sdružení. 
Cílem našeho úsilí je zajistit práva dětí, jedním z nich je „výchova bez násilí“. Rozsáhlé aktivity 
– od parlamentárních příspěvků, otevřených dopisů vládě přes kampaně pro veřejnost až po televizní spot 
– způsobily změnu v postoji veřejnosti a učinily toto téma ‚tématem politickým‘. Ratifikace Konvence OSN 
o právech dítěte v roce 1992 a upomenutí Výboru OSN pro práva dítěte v roce 1995 „v procesu reformy 
občanského práva vyzkoušet úplný zákaz tělesných trestů“, přispěly k tomu, že v listopadu 2000 konečně 
vstoupilo v platnost nové znění § 1631 odst. 2 Občanského zákoníku: „Děti mají právo na výchovu bez 
násilí. Tělesné tresty, psychické újmy a jiné ponižující prostředky jsou nepřípustné.“ Paralelně ke svému 
politickému a veřejně prospěšnému úsilí vyvinul Svaz na ochranu dětí rozsáhlé nabídky na podporu rodičů 
na jejich cestě k výchově bez násilí. Tím také již anticipoval současnou změnu § 16 Zákona na pomoc 
dětem a mládeži (Povinnost organizací na podporu mládeže, že mají rodičům ukázat nalézt cesty, jak 
mohou být konfliktní situace v rodinách řešeny bez násilí).

NĚMECKÝ SVAZ NA OCHRANU DĚTÍ, 

ZEMSKÝ SVAZ SASKO E.V.



PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNA PROJEKTŮ A DALŠÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRÁCE PODPORUJÍCÍ 
RODINU A DÍTĚ

KOMPAS

Cílem projektu bylo vzájemné seznámení obou organizací jak partnerů a implementace českého programu 
KOMPAS na německé straně a německého programu Silní rodiče – Silné děti® na české straně. Odborníci 
obou stran se seznamovali s programy na druhé straně a shromažďovali metodické a didaktické 
zkušenosti.
Za cílové skupiny můžeme označit obě organizace s širokým spektrem zapojených odborníků 
a dobrovolníků, propojených v obou regionech (Ústecký kraj, Sasko v okolí Drážďan). Na obou stranách 
je pamatováno na vědecký doprovod – na české straně se jedná o specialistu na sociální pedagogiku 
a etopedii Univerzity J. E. Purkyně PaedDr. Michala Slavíka a na německé straně Agentura elf+d GBR.

PROJEKT JE ROZDĚLEN DO TŘÍ FÁZÍ:
1/  Zahajovací: 1. 10. 2006 – 28. 2. 2007
2/  Hlavní: 1. 3. 2007 – 30. 4. 2008
3/  Závěrečná: 1.5.2008 – 30. 6. 2008

REALIZAČNÍ TÝM:

        

CÍLEM PROJEKTU JE:
1/ Přeshraniční výměna informací partnerů o projektech podporující rodinu.
2/ Příprava implementace německého projektu pro vzdělávání rodičů „Silní rodiče – Silné děti“® 
v Ústeckém kraji.
3/ Příprava implementace českého programu na podporu rodiny KOMPAS v DKSB-LV Sasko.
4/ Získání vědeckých zařízení pro doprovod a evaluaci projektů plánovaných pro body 2 a 3.

Mgr. Lenka Černá
vedoucí projektu na české straně

Andrea Hacková
koordinátorka DC

Martina Nicková
finanční manažerka DC

Olaf Boye / Dr. Heinz Zschache
vedoucí projektu na německé straně

Wenke Röhner
koordinátorka DKSB-LV Sachsen

Sabine Lux
finanční manažerka DKSB-LV Sachsen

Monika Moravcová 
překladatelka        
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Zorganizovali jsme 3 konference pro více jak 200 
účastníků:
10. – 11. listopad 2006 (Ústí nad Labem)
9. – 10. listopad 2007 (Plavno)
16. květen 2008 (Litoměřice)

Zorganizovali jsme informační den o programu 
Silní rodiče - Silné děti® 
14. 4. 2007 v Dobrovolnické m centru, o.s. pro 14 
odborníků.

Odprezentovali jsme Program KOMPAS v DKSB 
v Lipsku - 8.6.2007.

Na základě implementace Programu KOMPAS 
v Sasku byly ze strany DKSB, místních a okresních 
svazů realizovány informační akce v různých 
vzdělávacích zařízeních.

Založili jsme k Programu KOMPAS pravidelně 
se scházející odbornou skupinu, jejíchž schůzek 
se zúčastňují jak naše místní svazy, tak i odborníci.

Proškolili jsme 15 vedoucích rodičovských skupin  
- 25. – 27. 4. 2008, ČR.

Uspořádali jsme školení pro dobrovolníky Programu 
KOMPAS – 23. – 25. 5. 2008, Německo.

Uskutečnili jsme v rámci projektu 12 pracovních 
setkání a 12 koordinačně-ekonomických setkání 
a také mimořádné setkání ke struktuře a vývoji 
programu Silní rodiče – Silné děti® v Ústeckém 
kraji.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PŘESHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE

Dr. Jost Schönfelder



PROGRAM KOMPAS 
KOMUNIKACE - PARTNERSTVÍ - SPOLUPRÁCE

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve věku 7 – 15 let.
Akreditovaný program dobrovolnické služby. 
Sociálně preventivní volnočasový program zaměřený na osobnostní rozvoj dítěte.

Program KOMPAS byl vytvořen proto, aby nabídl širší skupině znevýhodněných dětí a mládeži hodnotné 
trávení volného času takovou formou, která je osloví a zaujme, a zároveň podpořil rozvoj jejich sociálních 
a komunikačních dovedností. Současně nabízí mladým dobrovolníkům možnost vedení skupiny, získat 
kvalitní praxi a vyzkoušet si sama sebe a svůj potenciál.

DALŠÍ CÍLE PROGRAMU KOMPAS:
• Doplnit stávající nabídku forem práce s dětmi, mládeží a rodinami o netradiční skupinový přístup,

který využívá činnosti a nápady dobrovolníků.
•Podchytit, zmírnit nebo rozmělnit problém skrze činnost v malé uzavřené skupince.
•Rozvíjet takové hodnoty a principy, které naznačuje název programu, tedy KOMunikaci, PArtnerství 

a Spolupráci.
•Rozvíjet dispoziční potenciál uživatelů služeb.
•Snížit sociální rizika související se způsobem života rodin.
•Pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností a zprostředkováním kontaktu se společenským 

prostředím přispívat ke zdravému  vývoji dítěte.
•Poskytnout často chybějící pozitivní dospělé vzory.

V Programu KOMPAS se dva dospělí vyškolení dobrovolníci věnují skupince šesti dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Skupinky se pravidelně schází každý týden v určený den na 2 až 3 hodiny po dobu 
nejméně pěti měsíců. Náplní těchto setkání jsou nejen hry, výlety a soutěže, ale i další aktivity zaměřené na 
podporu vzájemných vztahů uvnitř skupinky a rozvíjení hodnot jako je respekt, přátelství, řešení konfliktů 
a sebeúcta. V rámci programu funguje také podpůrný tým, což je tým dobrovolníků „náhradníků“, který 
zastupuje vedoucí dobrovolníky v době jejich nepřítomnosti (např. v době nemoci). Členové podpůrného týmu 
dochází na supervize a podílí se na přípravě a realizaci náročnějšího programu. Oblast uplatnění Programu 
KOMPAS: sociálně slabé rodiny s dětmi, děti se slabými školními výsledky (LMD, ADHD), děti s narušenými 
komunikačními schopnostmi, děti jinojazyčně mluvící, jiné etnické skupiny, děti nesamostatné či nedůvěřivé, 
děti po traumatickém zážitku, děti žijící v neúplných rodinách, děti s rodiči či sourozenci se zdravotním 
handicapem, děti z dětských domovů… Nedílnou součástí Programu KOMPAS je supervize programu a 
dobrovolníků. Zaměřuje se na podporu koordinátora, posilování jeho role a kompetencí v programu. Dále 
supervizor spolupracuje při výběru vhodných dobrovolníků a pomáhá dobrovolníkům při pravidelných 
supervizích s jejich problémy. Tato podpora je zaměřena především na zefektivnění práce dobrovolníků a klade 
si také za cíl pozitivní rozvíjení jejich osobnostního růstu. Program KOMPAS je velký zájem u nás i v zahraničí, 
a proto vzniká Metodické středisko, které umožní program nastartovat a nabídnout služby dětem, mládeži a 
rodinám také v dalších regionech. 
 Zpracovala Bc. Alena Krbcová

koordinátorka Programu KOMPAS
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KOMPAS

MOTTO: KOMPAS DÁ VAŠEMU DÍTĚTI SPRÁVNÝ SMĚR!



PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ 
SILNÍ RODIČE – SILNÉ DĚTI® NĚMECKÉHO SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ

Od roku 1986 jsou Okresním svazem v Aachen nabízeny a zkoušeny kurzy pro rodiče Silní rodiče – Silné 
děti®. Základ pro kurzy přinesla paní Paula Honkanen-Schoberth z Finska. Společně s paní Lotte Jennes-
Rosenthal rozvinula koncept školení od vedoucích kurzů pro rodiče a jako podklad odpovídající Příručku 
(1996). Nabídka, tento kurz pro rodiče společně s kvalifikovanými silami dále rozšiřovat, byla řadou 
místních a okresních svazů DKSB přijata. Pomocí podpůrných prostředků Spolkového ministerstva pro 
rodinu, seniory, ženy a mládež (1999, 2001/2002) mohl Spolkový svaz DKSB realizovat celo-spolkové 
rozšíření pod jednotným názvem Silní rodiče – Silné děti® (kvalifikace personálu; informační materiály). 

Obsah kurzů převážně podchycuje teoretické komunikativní a (v rodině) systematické koncepce. 
Byly integrovány prvky z vývojově psychologických a socializačně teoretických podnětů. Pro účely 
zprostředkování byla použita skupinově dynamická metodika jednání a rodinné terapie. 
Kurz pro rodiče Silní rodiče – Silné děti® bazíruje na usneseních Německého svazu na ochranu dětí a tím 
na následujících základních orientacích:  
•Orientace dítěte: Dítě je subjektem s právem na rozvoj, péči, ochranu a účastí na dění. 
•Orientace rodiny: Rodina je primární místo rozvoje a získávání zkušeností pro dítě.
•Životní orientace: Komplexnost životní situace rodiny a vlivu okolního prostředí má na strukturu 

rodinného života pozitivní vliv.
•Orientace na zdroje: Podpora silných stránek rodičů a jejich participace (utváření života).

V kurzu je uváděn model „navozující výchovy“. Tento se odvrací od nařizujícího výchovného tréninku. 
Vychází ze silných stránek výchovy rodičů, které je nutné podporovat (využití zdrojů): Rodiče vnímají svoji 
zodpovědnost a úlohu vychovatele. Vedou a doprovázejí své děti a zohledňují práva dětí. Rodiče a děti se 
učí jeden od druhého a také společně. Jsou vybudovávány faktory, které podporují rozvoj, jako věnování 
se dětem, úcta vůči dětem a kooperace; vývoj omezující faktory, jako tělesné tresty nebo psychicky 
znevažující způsoby jednání jsou odstraňovány. Cílem je zlepšení komunikace v rámci rodiny a schopnosti 
komunikace rodičů. Vedoucí kurzu funguje během trvání kurzů jako model pro „navozující výchovu“. 

Kurz pro rodiče je rozdělen na 12 večerů.  Avšak příručka kurzu může být vedoucí/vedoucím kurzu používána 
flexibilně, tj. dle potřeby skupiny rodičů. Kurz však musí trvat nejméně 16 časových hodin. Každý večer má 
stěžejní téma, které je znázorněno dobře zapamatovatelným mottem. Vedoucí kurzu provedou teoretický 
úvod, obsahy jsou vyzkoušeny na různých cvičeních. Za účelem upevnění a přenosu do každodenního 
rodinného života je připraven odpovídající týdenní domácí úkol. Témata večerů mají následující pořadí: 
představy o výchově a hodnoty v rodině; základní psychické potřeby dítěte; sebepoznání a schopnost 
vyjadřování, sebepoznání a dávání/přijímání zpětné vazby (feedbacku); role a úloha vychovávajícího; 
jak se chovat při výchově v problémových situacích; vyjadřování citů; moc při výchově; schopnost řešení 
problémů.
Kurz pro rodiče Silní rodiče – Silné děti® oslovuje všechny rodiče. 
Přijetí nabídky je zásadně dobrovolné.
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1/ Proběhla presentace programu a jeho výsledků na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, zástupkyně 
MPSV ČR reprezentovala vývoj práce s mládeží na konferenci v Plavně.
2/ Zástupci DKSB uspořádali celodenní presentační seminář o programu a průběhů Kurzu pro rodiče, 
zúčastnilo se 14 expertů Ústeckého kraje.
3/ Získali jsme metodické vedení programu v osobě PaedDr. Michala Slavíka z Univerzity J. E. Purkyně 
– specialista na sociální pedagogiku a etopedii. Vypracoval zprávu k metodice a připravil okruhy k diskusi 
pro úspěšnou implementaci programu.
4/ Zrealizovali jsme pracovní jednání s ředitelkou Pedagogicko-psychologické-poradny Ústeckého kraje 
Mgr. Marií Šťastnou a diskutovali o užitku programu pro region, návaznosti na současné sítě poskytované 
služby v Ústeckém kraji a zajistili zapojení 6 expertů PPP v prvním školeném týmu pro vedoucí rodičovských 
skupin.
5/ Zorganizovali jsme první Kurz pro vedoucí rodičovských skupin ve dnech 25.-27. 4. 2008 
v Rynarticích u Jetřichovic. Kurzu se zúčastnilo celkem 22 osob včetně lektorů, překladatelů, koordinátorů 
a 15 proškolených osob. 

LEKTORKY KURZU SR-SD®:
Cordula Lasner-Tietze 
•vedoucí oddělení sociálních služeb v oblasti pro mládež a sociální záležitosti, Landratsamt (Okresní 

úřad) Löbau-Zittau
•povoláním: diplomovaná sociální pracovnice/sociální pedagožka, rodinná terapeutka
•po dobu 12 let trenérka, která školí vedoucí kurzů pro rodiče (na konkrétní témata večerů)
•vedoucí týmu sociálně pedagogické pomoci rodinám v DKSB Žitava
•2 roky referentka pro vzdělávání rodin
•od roku 2005 vedoucí oddělení

Katja Bräunling 
•Odborná referentka u Německého svazu na ochranu dětí, Zemský svaz Sasko e.V.
•nyní zřejmě až do 31.03.2009 na mat. dovolené
•Sociální pracovnice pro mládež s odborností „veřejná práce pro děti a mládež“ při centru pro děti, 

mládež a rodinu, Verein Begegnung, Beratung, Bildung eustadt/Sae.V. Svaz setkání, poradenství, 
vzdělávání Neustadt/Sa.), vedoucí oddělení (organizování práce odboru, financování,sociální práce s 
cílovou skupinou)

6/ Zajistili jsme překlad Metodiky programu SR-SD®, základní úpravu pro české čtenáře.
7/ Zajistili jsme doprovod implementace programu formou 2 vysokoškolských prací, které budou sledovat 
řadu hypotéz pro uplatnění programu v České republice.
8/ Připravili jsme k podpisu Licenční smlouvu k užívání ochranné značky programu Silní rodiče – silné 
děti® V České republice.

Zpracovala Andrea Hacková
Koordinátorka přeshraniční spolupráce

VÝSLEDKY PROGRAMU SILNÍ RODIČE – SILNÉ DĚTI® V ČESKÉ 
REPUBLICE



REALIZACE PROGRAMU KOMPAS V SASKU

Realizaci programu KOMPAS naplánoval DKSB, Zemský svaz Sasko e.V. do tří fází.
V první fázi byl program KOMPAS prezentován Dobrovolnickým centrem a DKSB, Zemský svaz e.V. 
se mohl zúčastnit závěrečné akce jedné skupiny projektu KOMPAS. Dále pak byl v této poznávací fázi 
program KOMPAS představen Dobrovolnickým centrem v Lipsku pro zájemce z místních a okresních svazů 
Německého svazu na ochranu dětí.
V další fázi projevily čtyři místní svazy saského DKSB vážný zájem realizovat program KOMPAS ve svém 
okruhu působnosti: Okresní svaz Aue-Schwarzenberg e.V., Místní svaz Kamenz e.V., Místní svaz Plauen 
e.V. a Místní svaz Radebeul e.V. Poté se uskutečnily ze strany Zemského svazu informační akce a jednání 
na místě za účelem Implementace programu KOMPAS. V říjnu 2007 svazy přijaly možnost, že se zúčastní 
vzdělávání dobrovolníků pro program KOMPAS v Česku. Ve stejné době byla založena odborná skupina 
KOMPAS, ve které si všichni zúčastnění mohli vyměňovat zkušenosti ve vztahu k programu KOMPAS, 
vyvíjet koncepty a řešit vzniklé problémy. V této fázi využili všichni účastníci možnost spolu komunikovat 
v průběhu mezinárodní výroční pracovní konference.
Třetí fáze obsahovala práci pro veřejnost, vybudování sítě a hledání finančních možností; 
všechny činnosti byly úspěšně provedeny. Pro vědecký doprovod a evaluaci KOMPASu se podařilo 
získat v pilotní fázi Agenturu elf+d GBR. V průběhu této fáze jsme uskutečnili další důležitý krok 
za účelem realizace programu KOMPAS v Sasku: první vzdělávání 20 německých dobrovolníků 
v květnu 2008 v Radebeulu, která byla provedena českými odborníky z Dobrovolnického centra, o.s.
V následném projektu, který bude dle předpokladu zahájen na podzim roku 2008, budou tito dobrovolníci 
pečovat o první KOMPASácké děti a tím zrealizují pilotní fázi programu v Sasku.
Jak ze strany pedagogů a odborníků, tak i ze strany dobrovolníků, rodičů a dětí je kladeno vysoké očekávání 
na program KOMPAS, který v této komplexnosti a rozmanitosti v oblasti přeshraniční spolupráce v Sasku 
dosud polem neoraným.

Zpracovala Wenke Röhner, M.A.



Celkem jsme se v letech 2003 až 2008 v Programu KOMPAS věnovali 105 dětem prostřednictvím 
48 dobrovolníků v 17 založených skupinkách.

• V průběhu celého období působení Programu KOMPAS proběhlo plno společných akcí, např.: Sportovní 
odpoledne s lezením na umělé horolezecké stěně v prostorách tělocvičny UJEP, Výlet na Vaňovské 
vodopády, Výlet do Zooparku v Chomutově, Táborový oheň, Vánoční besídka ve studentském klubu 
RELAKS, Jak se slaví Velikonoce v různých zemích Evropy aj.

• Ke konci roku 2007 Dobrovolnické centrum vydalo informační brožuru o Programu KOMPAS, která 
mapuje celý jeho průběh v rámci daného projektu, informuje o výsledcích fungování skupinek a jejich 
přínosu pro děti, obsahuje informace pro zájemce o realizaci Programu KOMPAS v ostatních regionech a 
také zde samozřejmě nechybí poděkování všem dobrovolníkům za jejich přátelství, volný čas, pochopení, 
zájem a mnoho dalšího, co do Programu KOMPAS vnesli. Brožura je ke stažení na webových stránkách 
www.dcul.cz 

• U zapojených dětí došlo ke zlepšení vztahů v rodině, ve škole s vrstevníky, s dospělými, v jejich nejbližším 
okolí. Děti získaly větší sebevědomí v komunikaci s ostatními vrstevníky a lidmi ve svém okolí. Zapojené 
děti získaly vhodný vzor chování a hodnot v osobě dobrovolníků. Došlo k pozitivnímu rozvoji zájmů, 
koníčků a dovedností zapojených dětí. U všech dětí dosud zapojených do KOMPASu byly jednoznačně 
zjištěny pozitivní změny v jejich chování. Vyplývá to ze závěrečných evaluačních dotazníků, z rozhovorů 
a zápisů rodičů, či doporučujících osob (učitelů, sociálních pracovníků či výchovných poradců). Vše 
je písemně zaznamenáno. Zároveň měly děti možnost získat nové kamarády, poznat nová místa a 
zábavnou formou rozvíjet svoji osobnost. 

• Dobrovolníkům Program KOMPAS umožnil získat sociální a pedagogické dovednosti při práci s dětmi 
a také některé budoucí rodičovské zkušenosti. Absolvovali víkendový odborný výcvik zaměřený 

  na komunikaci, psychiku dítěte a vývoj vztahů uvnitř malé skupiny. Účastnili se pravidelných 
supervizí.

• Program KOMPAS je 5 let ověřenou metodou pomoci dětem, mládeži a rodinám v nepříznivé životní 
situaci a používá metody podpory, ocenění a respektu ke kvalitám zapojených klientů. Postupně 

  se Program KOMPAS vyvinul v samostatný program s vlastní metodikou, dokumentací, Public Relations, 
finančním zázemím, logem a v neposlední řadě ochrannou známkou, která chrání používané metody.

• Program KOMPAS je majetkem Dobrovolnického centra, o.s. a žádost o zapsání do rejstříku ochranných 
známek na Úřadu průmyslového vlastnictví je vedena pod číslem 0-451726. 

 Zpracovala Bc. Alena Krbcová
koordinátorka Programu KOMPAS

VÝSLEDKY PROGRAMU KOMPAS V ČR
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STATISTICKÉ ÚDAJE PROGRAMU SILNÍ RODIČE – SILNÉ 
DĚTI® V SASKU

Počet proškolených trenérů: 9

Počet aktivních trenérů: 5

Počet školení pro lektory programu SR-SD®: 
v minulém roce 2

Počet kurzů pro rodiče:
r. 2005 – 20
r. 2006 – 31
r. 2007 – 44

Počty rodičů a dětí : 
r. 2007: 430 rodičů a 630 dětí
r. 2002 – r. 2007 : 1720 rodičů a 2630 dětí

V Sasku existuje devět trenérů/ek, kteří/ré byli/
y Spolkovým svazem vyškoleni/y pro program 
na vzdělávání rodičů „Silní rodiče – Silné děti“®. 
Pět z nich je v současné době aktivních a mohou 
pro Zemský svaz Sasko realizovat kurzy pro 
školení vedoucích kurzů. V roce 2007 se v Sasku 
uskutečnila dvě takováto školení, ve kterých byly 
vedoucí kurzů pro rodiče oprávněny k tomu, aby 
v souladu s programem „Silní rodiče – Silné děti“® 
uskutečňovaly kurzy pro rodiče. Celkem se vždy 
třídenního školení pro vedoucí kurzů pro rodiče 
k projektu „Silní rodiče – Silné děti“® zúčastnilo 
31 osob.
Školení pro vedoucí kurzů pro rodiče se nachází 
na kvalitativně vysoké úrovni. Protože musejí být 
v průběhu třídenního školení zprostředkována 
velmi rozsáhlá obsahová témata, hlásí účastníci/
ice kurzu většinou vysokou komplexnost. Hlavními 
tématy jsou celkový koncept kurzu včetně obsahu, 
metod, zpracování celkem 12 večerů kurzu, taktéž 
pravidla, organizování rámcových podmínek 
pro realizaci kurzů pro rodiče. 
Během školení spočívá známka kvality v aktivní 
spoluúčasti účastníků. Na potřeby a očekávání jsou 
účastníci dotazováni na počátku kurzu a v průběhu 

vzdělávání jsou probírána. Vždy existuje možnost a 
také nutnost zahrnout do průběhu školení zjištění, 
zkušenosti a témata účastníků/c školení. 
Na konci kurzu obdrží každý účastník zpětnovazební 
dotazník. Vyplněné dotazníky jsou organizátory 
vyhodnocovány. Pomocí výsledků jsou zajišťovány 
standardy kvality.
Koncepčně předpokládá školení vedoucích kurzů 
pro rodiče metody společného zpracování obsahu, 
skupinová cvičení a vlastní zkušenosti. Tyto body 
jsou důležité pro pozdější jednání vedoucích kurzů. 
Toto jednání se především vyznačuje empatií 
a uznáním. Pomocí těchto metod školení zpětně 
hlásili vedoucí kurzů vysoký stupeň jistoty 
pro budoucí organizování kurzu pro rodiče. 
Na základě školení pro vedoucí kurzů pro rodiče 
v posledních letech bylo být v roce 2005 
realizováno celkem 20 a v roce 2006 31 kurzů pro 
rodiče. V roce 2007 mohl tento počet být zvýšen 
na 44 kurzů pro rodiče, kterými bylo osloveno 430 
rodičů a 630 dětí. Od roku 2002 do konce roku 
2007 bylo celkem kurzy osloveno 1720 rodičů 
a 2630 dětí.

Zpracovala Wenke Röhner, M.A.



První odborníci ze sociální oblasti popř. z oblasti pomoci dětem a rodinám v Ústeckém kraji a Sasku 
byli již na jaře roku 2008 bilaterálně vyškoleni a dále vzděláváni. Získali možnost si navzájem vyměnit 
své zkušenosti z příslušných oblastí z praxe pomoci dětem a rodinám popř. vzdělávání rodin. Myšlenka 
sounáležitosti zde stála vždy v popředí. 
Školení odborníci musí být v tomto projektu doprovázeni, aby úspěšně zvládli realizovat svoje úlohy ve své 
cílové skupině – u dětí, mládeže, dobrovolníků, rodičů. To se pak uskutečňuje formou dalšího vzdělávání 
ve speciálních oblastech, při bilaterálních výměnách zkušeností a skupinových setkáních odborníků. 
Dalšími znaky je vědecký doprovod, tak také evaluace prostřednictvím některé vysoké školy na české 
a německé straně. Toto zajištění kvality převezmou společně Dobrovolnické centrum, o.s. a DKSB, Zemský 
svaz Sasko e.V.
Vedle hlediska kvality máme také stále společně na zřeteli kvantitativní rozvoj našeho projektu. Tento má 
být kvalitativně vysoce zajištěn pomocí certifikovaného školení multiplikátorů, kteří pak mohou za pokynů 
Dobrovolnického centra, o.s. a za pokynů DKSB, Zemský svaz Sasko e.V. uskutečňovat další vzdělávání jak 
pro KOMPAS, tak i pro projekt „Silní rodiče – Silné děti“®.
Jak se na základě těchto cílů ukazuje, bude tento přeshraniční projekt výměny a spolupráce mezi DKSB, 
Zemský svaz Sasko e.V. a Dobrovolnickým centrem, o.s. rozdělen do tří základních obsahových bodů: 
jeden partnerský modul, jeden modul k pilotnímu projektu „Silní rodiče – Silné děti“® v regionu Ústí nad 
Labem a jeden modul k pilotnímu projektu KOMPAS v Sasku. V průběhu těchto modulů bude docházet 
k čilé bilaterální výměně odborníků, protože oba projektové moduly jsou úzce propojeny s partnerským 
modulem.
Společným průřezovým bodem všech tří modulů jsou tři konference plánované v průběhu projektu. K nim 
náležejí Mezinárodní výroční pracovní konference v listopadu 2008 a v listopadu 2009 a také závěrečná 
konference na jaře 2010.
Tyto tři moduly mají bezprostřední souvislost. Cílem je, aby se rozdílné přístupy a rámcové podmínky staly 
transparentní, aby byly srozumitelné, aby byly dále rozvíjeny a navzájem využitelné. 

Zpracovala Wenke Röhner, M.A.

BUDOUCNOST NAŠEHO PROJEKTU
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE O REALIZACI PROGRAMU 
KOMPAS V REGIONECH 

PROGRAM KOMPAS 
KOMunikace
PArtnerství
Spolupráci

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Akreditovaný program dobrovolnické služby

Program KOMPAS je majetkem Dobrovolnického 
centra, o.s. a vznikl na základě potřeby nabídnout 
znevýhodněným dětem smysluplné trávení volného 
času, podnětné a inspirativní prostředí. Probíhá 
formou organizovaných skupinových schůzek pod 
vedením dvojice dobrovolníků jako vzorů pro další 
vývoj a životní volby zapojených dětí.

V roce 2008 zahájí svou činnost METODICKÉ 
STŘEDISKO PROGRAMU KOMPAS jako konzultační, 
informační a vzdělávací centrum pro organizace, 
které oslovují metody a výsledky, kterých lze 
v Programu KOMPAS dosáhnout. Vážní zájemci 
o realizaci Programu KOMPAS v dalších regionech 
se mohou ucházet o spolupráci.

METODICKÉ STŘEDISKO PROGRAMU 
KOMPAS PARTNERŮM NABÍZÍ:

KOMPLETNÍ METODICKÉ VEDENÍ – PO DOBU 
MIN. 2 LET:
1/  Metodické materiály, používané dokumenty, 
letáky.
a/  Logo: Program KOMPAS, Dobrovolnické 
centrum, o.s.
b/  Text smlouvy o dvouletém partnerství.
c/  Vlastnická práva v Programu KOMPAS.
d/  Základní leták Programu KOMPAS.
e/  Náborový leták pro dobrovolníky – ukázka.
f/  Pozvánky, dopisy – ukázky. Pozvánka a přihláška 
na výcvik.
g/  Formuláře pro rozhovory s rodinou a dítětem.
h/  Přihláška pro dítě a rodinu. 

i/  Evaluační formuláře – hodnotící dotazníky 
výcviku.
j/  Výsledky naší evaluace za 5 let realizace.
k/ Ukázky popisu Programu 2 skupin KOMPAS.
l/  Texty o Programu KOMPAS.
m/  Metodický manuál Programu KOMPAS.
n/ Ilustrační fotografe – ukázky.
o/ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mgr. Klára Vlčková.
p/ Publikace o Programu KOMPAS.
q/ Dohoda o spolupráci – rodiny s dětmi.
r/ Dohoda o spolupráci – Dobrovolníci.
s/ Kompasácký balíček.

2/ Dvoudenní stáž v metodickém středisku.

3/ Čtvrtletní celodenní rozvojové konzultace a su-
pervize za účelem efektivní realizace Programu 
KOMPAS v daném regionu (8x po dobu dvouleté 
smlouvy).

4/ Asistenci při přípravě prvního výcviku 
dobrovolníků, realizaci prvního výcviku dobro-
volníků pro partnera „na klíč“.

5/ Telefonické, e-mailové a osobní konzultace dle 
potřeb realizátora.

6/ Asistenci v oblasti finančního, programového 
a etapového plánování v Programu KOMPAS.

7/ Programovou konferenci jedenkrát ročně 
– příklady dobré praxe v regionech.

8/ Kontakty s dalšími partnery v ČR a v zahraničí 
(Program KOMPAS zahajuje svoji činnost 
v Německu a na Slovensku), příležitosti   pro  vý-
měnu  zkušeností.

Patronem zahájení činnosti Metodického 
střediska Programu KOMPAS  v roce 2008 
je Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství 
ČR.



NÁKLAD NA  METODICKÉ VEDENÍ PROBÍHÁ 
VE DVOU SPLÁTKÁCH:
1/50.000 Kč v prvním roce smluvního partnerství.
2/ 20.000 Kč ve druhém roce smluvního partnerství.

Smluvní partnerství je dvouleté s možností prod-
loužení spolupráce.

ZÁJEMCI, KONTAKTUJTE NÁS:

Mgr. Lenka Černá
Dobrovolnické centrum, o.s.
Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem

Mob.: +420 606 512 905
Tel.: 475 216 684
E-mail: dcul@seznam.cz 
Další informace na: www.dcul.cz 

Zpracovala Mgr. Lenka Černá
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA VALNÉ HROMADY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. V ROCE 2008:
Mgr. Lenka Černá, Jana Beranová, Bc. Kamila Staňková, Josef Kubát, Jakub Michal, Mgr. Lucie Sroková, 
Marcela Poláčková, Mgr. Kamila Zinčenková, Bc. Jiřina Krestová, Mgr. Jan Odvárka, Denisa Kudelová, 
Bc. Lukáš Vavřina, Gabriela Betková, Pavel Švihlík.

SLOŽENÍ RADY SDRUŽENÍ:
Mgr. Lenka Černá – předsedkyně RS, Bc. Kamila Staňková – místopředsedkyně, Bc. Lukáš Vavřina – 
člen.

SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE:
Josef Kubát – předseda RK, Gabriela Betková – členka, Pavel Švihlík – člen.

PERSONÁLŮNÍ SLOŽENÍ V ROCE 2008:
Mgr. Lenka Černá, Martina Nicková, Pavla Šímová, Bc. Michaela Procházková, Andrea Hacková, 
Mgr. Jan Pácha, Mgr. Michaela Jindrová, Bc. Alena Krbcová, Jana Komínová, Michaela Dlouhá.

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2008:
MUDr. Ivana Kořínková, Mgr. Ivana Vlčková, PhDr. Jana Doubravová, Mgr. Stanislav Karas, 
PaedDr. Vladimír Šik, Mgr. František Klepač, PaedDr. Michal Slavík, Monika Moravcová.

PRÁVNÍ SLUŽBY:    Mgr. Stanislav Řehola
AUDITOR:   BVM Audit & Consult 
SUPERVIZE TÝMU A ŘÍZENÍ:   PhDr. Milan Kinkor
WEBMASTER:   Lukáš Svojanovský
GRAFICKÉ SLUŽBY:  TeBe, společnost vizuální komunikace

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM , O.S.
Registrace:    3.11.1999 u Ministerstva vnitra ČR, VS/1-1/41 751/99/R
Působnost:   Ústí nad Labem, Ústecký a Karlovarský kraj
Sídlo a adresa:   Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon/fax:   475 216 684
E-mail:     dcul@seznam.cz, dcul@dcul.cz
Webové stránky:   www.dcul.cz
IČ:    70225842
Bankovní spojení:   ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:    161336496/0300



ČLENSKÁ ZÁKLADNA: 
Členská schůze

STRUKTURA PŘEDSTAVENSTVA: 
Petra Verhees, předsedkyně

DALŠÍ ČLENOVÉ: 
Prof. Dr. Uwe Hirschfeld, Mathias Stempell, Martin Sträßer, Petra Straube, Dr. Gisela Ulrich, Prof. Dr. Jörg 
– A. Weber, Prof. Dr. Cornelia Wustmann

STRUKTURA PERSONÁLU (ZAMĚSTNANCŮ): 
Olaf Boye, jednatel, Iris Schneider, odborná referentka, Jutka Vaida, odborná referentka, Stephanie Stolze, 
odborná poradkyně pro denní jesle, Sabine Lux, spolupracovnice pro organizování a finance

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
Wenke Röhner, koordinátorka projektů

NĚMECKÝ SVAZ NA OCHRANU DĚTÍ, ZEMSKÝ SVAZ SASKO E.V.:
Registrace:   VR 66
Činnost v regionu:   Svobodný stát Sasko
Sídlo a adresa:   Klopstockstr. 50, 01157 Dresden
Telefon/fax:   +49-(0)351-421 40 50 / +49-(0)351-422 25 16
E-mail:    info@kinderschutzbund-sachsen.de
Webové stránky:   www.kinderschutzbund-sachsen.de
DIČ:    203/141/04707, Finanzamt Dresden II (Finanční úřad Drážďany)
Bankovní spojení:   BLZ 850 503 00 Ostsächsische Sparkasse Dresden, 
    účet 3 120 121 729
Sponzorské konto:   BLZ 850 503 00 Ostsächsische Sparkasse Dresden, 
    účet 3 120 124 183

STRUKTURA NĚMECKÉHO SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ:
Spolkový svaz: 1 
Zemské svazy: 16
Místní a okresní svazy: 430

STRUKTURA NĚMECKÉHO SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ, ZEMSKÝ SVAZ SASKO E.V.:
Zemský svaz Sasko:1
Místní a okresní svazy: 25

ÚDAJE K NĚMECKÉMU SVAZU NA OCHRANU 
DĚTÍ, ZEMSKÝ SVAZ SASKO E.V.
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