TÝM PRO MLÁDEŽ PŘI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBĚ V BENEŠOVĚ
V letošním roce vznikl při Probační a mediační službě v Benešově Tým pro
mládež, jehož cílem je setkávání odborníků, kteří se zaměřují na práci s mládeží
v regionu Benešov a zmapování situace a vyhodnocení potřeb daného regionu.
Tým pro mládež se snaží reagovat na aktuální trendy spojené s kriminalitou
mládeže a nežádoucím chováním. Tým pro mládež Benešov je součástí
individuálního projektu Probační a mediační služby ČR „Na správnou cestu! II.“.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu. Projekt se
snaží o zavedení nových aktivit, které by se mohlo podařit do budoucna
realizovat a o posílení odborné spolupráce institucí.
Zpravidla jedenkrát za čtvrtletí se schází stálý počet členů z řad institucí, které
pracují v oblasti rizikové a ohrožené mládeže (soudce pro děti a mládež, zástupce
státního zastupitelství, zástupci Policie ČR, zástupci MěÚ Benešov, MěÚ Vlašim,
MěÚ Votice, zástupce Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje,
Probační a mediační služby).

V letošním roce se tým sešel 3x. Při prvním setkání dne 26.1.2017 byl představen
všem členům projekt „Na správnou cestu! II.“. Jednotliví členové sdělili své
potřeby a očekávání od týmu, při setkání byla prezentována praxe z Plzně.
Během setkání byl vytvořen a schválen jednací řád, zvolena byla prioritní témata
pro budoucí činnost – nedostatek dětských odborníků (psychologická

a psychiatrická pomoc), užívání návykových látek u mládeže a chybějící probační
program pro mládež. Na základě těchto témat bude následně vytvořen plán
činnosti Týmu pro mládež.
V rámci jednotlivých setkání se prezentovaly neziskové organizace, které pracují
s dětmi a mládeží v regionu Benešov. Dne 06.04.2017 se uskutečnilo další setkání
s prezentací aktivit hostů z VÚ, SŠ a ŠJ Obořiště, Magdalény o.p.s. Benešov –
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Mezičas a lokálních síťařů
z ministerstva práce a sociálních věcí. Byl vytvořen minitým k problematice
chybějících služeb střediska výchovné péče v benešovském regionu. V rámci
setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců budou zmapovány
jejich potřeby, nabídka prevence na jednotlivých školách a možnosti zlepšení
spolupráce. V květnu se sešel tematický minitým na podporu péče o děti
a mladistvé, jehož obsahem byla chybějící sociální služba v oblasti rodinného
poradenství, střediska výchovné péče či specializovaného rodinného centra,
které by poskytovalo individuální a rodinné poradenství.

Dne 08.06.2017 bylo setkání věnováno problematice zneužívání návykových
látek. Během dopoledne probíhala diskuse k tématu protidrogové prevence
a byla představena prezentace služeb Centra adiktologických služeb Magdalény
o.p.s. Benešov.

