Aktuality z projektu KRUH bezpečí – červen 2014
Od nového roku došlo na některých pozicích případových manažerů k personální výměně: k 1. lednu
2014 spolupráci s námi v Českých Budějovicích z rodinných důvodů ukončila Bc. Lenka Suková, v
březnu ukončili své působení v projektu další dva případoví manažeři. Po roce a čtvrt odešel JUDr.
Pavel Zeman, který působil prioritně ve Středočeském kraji. V Plzni se uvolnilo místo po odchodu Bc.
Moniky Jelínkové. Na jejich místa byli z mnoha uchazečů vybráni noví kolegové, kteří se rychle
zorientovali v problematice poskytování pomoci ZZ OTČ a téměř obratem se pilně zapojili do práce na
projektu.
Ve dnech 5. – 6. dubna 2014 se na již tradičním místě, ve Vílanci u Jihlavy, konal harmonizační
seminář za účasti vedoucích poraden, jednatelů a klíčových sociálních pracovníků. V první den setkání
měli pracovníci Bílého kruhu bezpečí možnost upevnit si znalosti z interního výcviku, tentokrát
spojených se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů, konkrétně v návaznosti na aktuální právní
úpravu odškodňování danou novým občanským zákoníkem a zákonem o obětech trestných činů.
Novinky prezentoval a na dotazy odpovídal viceprezident Bílého kruhu bezpečí JUDr. Tomáš Durdík.
Po oba dny seminář moderoval a svými podněty a komentáři obohacoval supervizor projektu PhDr.
Luboš Kobrle. Poskytl také dostatečný prostor pro diskuzi, výměnu poznatků a zkušeností mezi
jednotlivými pracovníky. Tři noví klíčoví sociální pracovníci tak měli prakticky ihned po „naskočení“ do
projektu jedinečnou příležitost seznámit se nejen s ostatními kolegy na pozici případových manažerů,
ale také s jednateli devíti poboček Bílého kruhu bezpečí. Zároveň získali potřebné znalosti a načerpali
inspiraci k úspěšnému vykonávání náročné práce případových manažerů, jejichž posláním je reagovat
na aktuální potřeby obětí trestných činů a dalších osob extrémně traumatizovaných trestným činem
nebo blízkým vztahem k zemřelé oběti. Tato služba, která je k dispozici od ledna 2013, významným
způsobem zvýšila kvalitu a kapacitu služeb Bílého kruhu bezpečí ve prospěch obětí a pozůstalých.
Na konci května tohoto roku proběhl v rámci projektu druhý metodický seminář určený pouze pro
klíčové sociální pracovníky. Místem konání bylo opět příjemné prostředí Mlýnhotelu ve Vílanci.
Seminář byl zaměřený na metodické sjednocování a usměrňování praxe klíčových sociálních
pracovníků. Pod vedením Mgr. Drahomíra Ševčíka a PhDr. Naděždy Špatenkové, Ph.D., proběhla
skupinová supervize vybraných případů řešených jednotlivými pracovníky. Tematicky se odborná
diskuze zaměřovala na principy komunikace s pozůstalými po obětech, na komunikaci s klienty se
smyslovým nebo jiným zdravotním hendikepem a také na základní komunikační dovednosti ve vztahu
k nezletilým klientům.
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