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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU 
 
 
Organizace:   Amalthea o. s. 
Název projektu:   SANACE RODINY – SYSTEMATIZACE SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI 
Délka trvání projektu:  28 měsíců 
Požadovaná výše grantu: 4.542.734 Kč          
Vyčerpaná výše grantu:   4.527.335 Kč 
 

 
Strategický cíl projektu:  
Vytvořit systém služeb pro podporu víceproblémové rodiny z Pardubického kraje ohrožené odebráním dítěte.  
 
 
Cíle a výsledky projektu: 
 
1. Zavedená a úspěšně fungující terénní služba Sanace rodiny   

        
(a) Kontaktovat všechny OSPODy v lokalitě, představit jim služby Sanace rodiny, zjistit poptávku po 

službě a zájem spolupracovat  

 vytipováno a nabídlo rodiny do služby 8 OSPOD 
 
(b) Zmapovat služby na podporu rodiny v lokalitě  

 byla navázána spolupráce s 11 nově oslovenými subjekty  
 
(c) Ve spolupráci s OSPODy vytipovat vhodné rodiny a kontaktovat je  

 Celkem bylo tedy vytipovaných 50 rodin (40 OSPOD + 10 jiné subjekty), z nich 40 
zkontaktováno (30 přes OSPOD + 10 přes jiné subjekty).   

 
(d) Zjistit potřeby rodiny a provázanost s nabídkou našich služeb a v případě souladu uzavřít smlouvu 

 Ze všech zkontaktovaných 40 rodin využilo 7 rodin pouze jednorázové anonymní 
poradenství, další 4 rodiny uzavřely ústní dohodu o krátkodobé spolupráci, 26 rodin 
uzavřelo písemnou smlouvu o dlouhodobém poskytování služeb, 2 rodiny ukončily 
spolupráci během I. fáze spolupráce, 1 rodina je v současné době v zaváděcím období.  

 
(e) Zmapovat a propojit služby v okolí rodiny 

 Ve sledovaném období uspořádáno 24 případových konferencí a 22 koordinovaných 
schůzek s OSPODem, nahrazujícími případové konference – celkem tedy 46.  

 
(f) Poskytovat terénní služby sanace rodiny dle metodiky 

  V celém průběhu trvání projektu bylo do služeb zapojeno 40 rodin, v jejich prospěch  
               proběhlo 4 634 kontaktů. Průměrný počet konzultací na rodinu (po odečtu  
               jednorázových konzultací) je 140.  
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2. Zvýšená znalost o službě sanace rodiny  

 
(a) Vstupní průzkum znalosti služby sanace rodiny u pracovníků OSPODů  

 probíhala v rámci představování služby na všech 9 OSPODech formou dotazníků. Průměrné 
vstupní hodnocení znalost služby Sanace rodiny je 2,97. 

 
(b) Průběžné informování o službě a prohlubování spolupráce s OSPODy 

 Za celou dobu trvání projektu proběhlo celkem 220 setkání na OSPOD. 
 

(c) Vyhodnocení znalosti služeb sanace rodiny u pracovníků OSPODů v závěru projektu 

 Průměrné výsledné hodnocení znalostí je 1,55. 
 

 
3. Vytvořená metodika sanace rodiny (práce s klientem, případová konference, case management) 

včetně způsobu šíření  
  

(a) Dopracování návrhu metodiky sanace rodiny  

 Ke konci roku 2009 byla vytvořena metodika Sanace rodiny, metodika Case managementu, 
obsahující i metodiku Případových konferencí.  

 
(b) Ověření metodiky a zapracování změn 

 Vzhledem k tomu, že do metodiky bylo nutné zapracovat mnoho změn, bylo rozhodnuto o 
zpracování zcela nové metodiky, z původní je využito méně než 20%. K přijetí změn a jejich 
metodickému zpracování došlo ve III. čtvrtletí 2011. 

 
 

4. Zavedený dobrovolnický program    
 

(a) Nábor a zapracování dobrovolníků dle existující koncepce akreditovaného dobrovolnického 
programu 

 Byla zpracována a realizována koncepce oslovování potenciálních zájemců o dobrovolnictví, 
která zahrnovala následné náborové aktivity: přednášky, besedy, roznos letáků, propagace 
na webech a v  médiích. 

                V průběhu trvání projektu se přihlásilo 11 zájemců, z nich bylo proškoleno všech 11,      
                              v rodinách dlouhodobě působili  4, 7 jich je čekajících. 

 
(b) Vzdělávání a hodnocení dobrovolníků 

 odborného školení, supervizí, vzdělávací semináře, pravidelné intervize 
 

(c) Vyhodnocení dobrovolnického programu  

 dobrovolnický program získal akreditaci MV ČR na další 3 roky 
  

 
 
 


