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SHRNUTÍ DOKONČENÉHO PROJEKTU  
 
 
Grantové řízení:                                               Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR 
Organizace:                                                       Amalthea o.s. 
Název projektu:                                                Systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče a                                   
                                                                             metodická příprava profesionálních pěstounských rodin  
                                                                             v pardubickém regionu        
Trvání projektu:                                   18 měsíců  
Požadovaná částka v grant. řízení:      3.737.020 Kč             
Následné dofinancování projektu:                 124.188 Kč 
Vyčerpaná částka grantu:                              3.799.731 Kč            
 

 
 
Cíle a výsledky projektu: 
 

1. Kategorizace pěstounských rodin a nastavení nabídky služeb pro jednotlivé kategorie + sdílet toto 

know-how s jinými organizacemi.  
Vznik nové koncepce práce s rodinami, profesionalizaci poskytování služeb se zřetelem na jejich 
potřeby. Výstupy: Metodika kategorizace pěstounských rodin + Nabídka služeb v 5 balíčcích 
(informace a svépomoc, zájem, podpora a vzdělávání, spolupráce, profese), dokumenty jsou 
přístupné na webových stránkách, informace na setkání NNO věnujících se pěstounské péči (25 
organizací)a na OSPOD Pardubice, MPSV. 
 

2. Motivovat rodiny ze skupiny „Informace a Svépomoc“ k přechodu do skupiny „Spolupráce“. 

Pěstounství rodičů ze skupiny„Spolupráce“ je – díky novým metodám práce- hodnoceno z více 

stran jako stabilní a odborné.  
Důležité pro tento cíl bylo, že se rodiny rozhodli dlouhodobě (podpis smlouvy) využívat odborných 
doprovodných služeb ke zkvalitnění péče, kterou dítěti poskytují. V průběhu projektu se zapojilo 15 
nových pěstounských rodin. Vyhodnocení stability a odbornosti doloženo srovnáním vstupní a 
výstupní diagnostiky konkrétních rodin (dotazování pěstounů, rodin, sociálních pracovníků a jejich 
porovnání) 
 

3. Připravit profi pěstounské rodiny, zavést nové formy profi pěstounské péče do systému a 

definovat cíle péče u těchto jednotlivých forem. 
Proběhlo na základě získaného  know-how od British Association for Adoption and Fostering. 
Přípravu absolvovalo 10 rodin (vybráni z 16) z toho 3 rodiny byly doporučeny bez výhrad, 4 rodiny 
s podmínkami, 2 rodiny nebyly schváleny, 1 rodina odstoupila. 
 

4. Nastavení bezpečných hranic kontaktů s biologickými rodinami. Pokus o nový kontakt proběhl u 3 
z plánovaných 5 rodin. Uzavřeno 6 nových kontraktů, plánováno 10. Důvodem nesplnění byla 
především skutečnost, že pěstouni nebyli v přípravě na řešení této otázky dobře připraveni. V 10 
rodinách proběhlo 84 kontaktů s vlastní rodinou. 
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Výstupy:      
           
Metodika příprav  
Zkušenosti z pilotní přípravy  
Schéma procesu příprav  
Před procesem příprav Návrh standardů pěstounských služeb.pdf 
 Metodika náboru.pdf 
 Prezentace ke školení hodnotících pracovníků.ppt 
 V rámci procesu příprav Pracovní kniha pro zájemce o pěstounství.pdf 
 Kniha pro lektory příprav zájemců o pěstounství.pdf 
 Moje rodina poskytuje pěstounskou péči.pdf 
 Zpráva o zájemci o pěstounství.pdf 
 Panel pro pěstounskou péči.pdf 
 Prezentace ze skupinových příprav - bloky 1, 2, 4.ppt 
 Prezentace ze skupinových příprav - bloky 3, 5, 6.ppt 

 
Seznam doporučené literatury, webových odkazů a filmů v době 
přípravy.pdf 

 Dotazníky zpětné vazby.pdf 
Po procesu příprav Metodika doprovázení.pdf 

 


