Posudek vedoucí bakalářské práce Beatrice Puchingerové „Následná péče pro
osoby odcházející z ústavní péče z pohledu mezinárodních standardů Quality
for Children“
Práce se zabývá možnostmi přípravy mladých lidí na odchod z ústavní výchovy a na péči
dostupnou po odchodu do samostatného života. V praktické části se autorka pokusila porovnat
stávající praxi domů na půl cesty s mezinárodními standardy Quality for Children (Q4CH)
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Jiné připomínky:
Autorka kriticky reflektuje slabá místa stávajících programů pro danou cílovou skupinu.
V kapitole věnované Q4CH postrádám uvedení standardů do kontextu – proces jejich vzniku a
zavádění do praxe v rámci EU.
Přes nedostatky ve zpracování výzkumné sondy, oceňuji autorčin počin pokusit se srovnat naše
domácí služby s mezinárodními standardy.
Otázky k obhajobě:
Ve kterých oblastech jste objevila z pohledu Q4CH nedostatky? Jaká opatření byste navrhovala ke
zlepšení situace?
Datum: 4.9.2010
Zpracovala: PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D.

Podpis:

