
 
 

  

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 
 
 
Organizace:         Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
Název projektu:  Spolu doma i v komunitě 
Délka projektu:   2 roky                     
Výše grantu:       1 042 970,- Kč                  
 

 
Strategický cíl projektu:  

Strategickým cílem projektu je umožnit rodinám vychovávat děti s postižením v přirozeném prostředí, 

přispět k prevenci jejich umisťování do ústavních zařízení a k prevenci sociálního vyčleňování rodin z jejich 

komunity. 

 

 

Dosažené cíle projektu:  

Projektu se zúčastnilo 87 rodin, které využily možnosti podpory rodiny prostřednictvím rané péče. V těchto 

rodinách byli podpořeni všichni jejich členové včetně sourozenců a prarodičů. Podařilo se aktivizovat jejich 

vlastní síly, rozvinout intuitivní rodičovské chování a poskytnout jim v osobě poradce rané péče odborníka 

na podporu vývoje dítěte, ale i průvodce a oporu pro celou rodinu. Rodiny přijaly za svou situaci 

zodpovědnost a žádná z nich se v důsledku narození dítěte s postižením nerozpadla.   

 

1. Individuální odborná podpora rodičů v oblasti vývoje dítěte byla poskytnuta za dobu trvání projektu 

v 87 rodinách, a to 591 x v trvání konzultací cca 120 minut. Odborná podpora rodičů byla zaměřena 

na jednotlivé oblasti vývoje dítěte – zlepšení zrakových dovedností dětí, zlepšení schopnosti 

dorozumívání, využívání kompenzačních smyslů, pokroky ve vývoji  pohybu a jemné motoriky, 

zlepšení sebeobsluhy a prostorové orientace.  

2. Zlepšení rodičovských kompetencí – rodičům se podařilo  dosáhnout pozitivní interakce s dítětem, 

porozumět jeho signálům, reagovat na jeho speciální potřeby a získat jistotu v jeho výchově. Rodiče 

pozitivně hodnotí využívání rané péče pro zvládnutí situace po narození dítěte s postižením.  

3. Zamezení sociální izolace rodiny – předávání zkušeností při setkávání rodičů bylo příležitostí sdílet 

svou nelehkou situaci a aktivně společně hledat způsoby, jak ji unést co nejlépe. Podle našeho 

předpokladu vznikla svépomocná skupina rodičů. Ta se stala vedle vlastních členů rodiny, jejich 

příbuzných či přátel z místa bydliště důležitým  zdrojem podpory pro všechny zúčastněné.  

4. Zvýšení informovanosti lékařů a úřadů o službě – za první rok trvání projektu, kdy  probíhala 

depistáže v Jihočeském kraji, se podařilo zlepšit předávání informací o službě místními lékaři o 16 % 

(zdrojem je Evidence prvních kontaktů se zájemci o službu a jejich zpětná vazba o tom, kdo jim 

ranou péči doporučil).  

 

 

 

 



 
 

  

 

 

Dosažené výsledky a výstupy: 

 

Výstupy projektu směrem ke klientovi: 

- zprávy z funkčního vyšetření zraku dítěte (61 zpráv) 

- individuální plán rodiny ( 87 plánů rodiny + 30 plánů stimulace zraku) 

 

Výstupy projektu směrem ke službě: 

- rozšíření týmu o koordinátora sociální služby 

- databáze oslovených a spolupracujících lékařů. V požadavku bylo 70 informovaných lékařů a 10 

spolupracujících 

- konzultace v rodině – 591  

- ambulantní konzultace – 66  

- setkání rodin – 18   

 

Výstup směrem k veřejnosti: 

- příručka „Naše cesta“ – metody práce s rodinou v rané péči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


