
      

POZVÁNKA - instrukce 
 

na BURZU PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Vážení, 
 
dovoluji si Vás pozvat na setkání psychosociálních služeb se školami. Cílem setkání je propojit 

školská zařízení se službami tak, aby školní pracovníci věděli, jaké subjekty se v lokalitě nacházejí, 

jaké služby poskytují, jak mohou pomoci ohroženým rodinám s dětmi a v jakých případech je možné 

služby kontaktovat. Myšlenka propojení služeb se školami vznikla na základě analýzy potřeb 

školských zařízení, které projevili zájem o získání přehledu o existenci služeb a o navázání 

spolupráce se nimi. 

Setkání se koná v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 

realizovaného MPSV. 

 
Komu je akce/setkání určena/určeno? Všem službám a školským zařízením, které mají zájem se 
navzájem propojit a vyladit možnosti spolupráce k co nejefektivnějšímu řešení případů ohrožených 
rodin s dětmi. 
 
Kdy proběhne? 27.2.2018 od 13 hod 
 
Kde? V Městské knihovně Louny v prvním patře v zasedací místnosti a vestibulech 
 
Program - instrukce pro služby:  

✓ Služby by měly dorazit do knihovny mezi 13:00-13:30 hod. 

✓ Burza bude probíhat podobnou formou jako Den sociálních služeb. Každá služba bude mít 

k dispozici stoleček, své zázemí, kde může svou službu prezentovat.  

✓ Školská zařízení budou pozvána mezi 13:30 – 14:00 hod  

✓ V rámci burzy bude od 14 hod mít každá služba prostor na prezentaci své činnosti. 

Prezentaci si můžete připravit v Power pointu (PPT), bude k dispozici PC technika 

s projektorem. Prezentace by měla být na cca 5 minut 

✓ Obsah prezentace: organizace představí své služby, jak pomáhá cílové skupině ohrožených 

rodin s dětmi, v jakých případech se může škola na službu obrátit, nebo jí doporučit rodinám 

s dětmi, možné formy spolupráce školy a služby a cokoliv dalšího co Vám přijde důležité… 

✓ Po prezentacích bude prostor pro užší vzájemné propojování a konkrétní navazování 

spolupráce – neformální část 

✓ Co vzít s sebou: propagační materiály o službě, připravenou prezentaci služby (možné i 

v PPT), dobrou náladu 😊 

Součástí bude drobné občerstvení, k dispozici bude také Kavárna Jeroným. 
 
Konkrétní program se seznamem služeb, škol a časem Vaší prezentace bude poslán během února. 
 
Těším se na Vaši účast. 

Bc. Monika Křenková 
Lokální síťařka pro ORP Louny 

 


