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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU 
 
Organizace:                    Dům tří přání  
Název projektu:            Prevence ústavní výchovy prostřednictvím intervence za legislativní změny a   
                                         zefektivnění   sanace ohrožených rodin  
Délka trvání projektu: 1. 3. 2011 -  29. 2. 2012 
Výše grantu:                  1 000 000,00 Kč 
 

 
Cíle projektu: 
 
1/Intervence za legislativní změny a za sjednocení metod práce  
 
Aktivní účast metodičky organizace v pracovních skupinách MPSV, které připravovaly novelu zákona č. 
359/1999 Sb. Podařilo se Dům tří přání prezentovat jako příklad dobré praxe a praktické poznatky z práce 
promítnout do připravované novely:  

- naše dosavadní aktivní a koordinační spolupráce s pracovníky OSPOD jako podnět pro připravované 
změny, 

- Standardy kvality poskytování ze zákona č. 108/14999 Sb. jako základ pro vypracování Standardů 
kvality dle zákona č. 359/1999 Sb., 

- poznatky z práce v pracovních skupinách přenášet do práce na komunální úrovni, 
- poznatky z práce v pracovních skupinách byly tématy pro práci otevřené skupiny NNO.    

 
 
2/ Zefektivnění sanace ohrožených rodin metodickým prohlubováním spolupráce obou pracovišť organizace 

ve všech formách poskytování služeb (pobytová, ambulantní a terénní) 
 

- Oba odborné týmy mají k dispozici soubor nástrojů, který jim umožní při společných konzultacích 
mapovat rodinnou situaci a vyhodnotit stupeň i formu ohrožení. Nástroje jsou kompatibilní pro 
práci v obou týmech.  

      Výstup projektu: dokument Metodika společné práce týmů ATC/DPPD. 
 
- Zpracovaný metodický materiál umožňuje inovativně pracovat s rodinou se zaměřením na různé 

formy podpory (při společné konzultaci s rodinou hodnotí pracovník ambulantně terénní práce 
možnost prevence ústavní výchovy a stabilizace situace z jiného úhlu pohledu než pracovník 
pobytové služby – společně nacházejí efektivní a rychlé řešení krizové situace). 
Výstup projektu: dokument Metodika společné práce týmů ATC/DPPD.  
 

- Metodický materiál sjednotil používání kvalitativních a kvantitativních ukazatelů pro hodnocení 
výsledků spolupráce obou týmů. Interní evidenční systém umožňuje zpracovat a vyhodnotit 
efektivitu práce obou týmů.  
Výstup projektu: dokument Metodika společné práce týmů ATC/DPPD a interní evidenční systém 
organizace. 

 
- Skupinový program Komunita je nástrojem praktického propojení práce obou týmů a je zárukou 

účinného předávání informací o klientech. 
     Výstup projektu: dokument Metodika skupinového programu Komunita v Domě Přemysla Pittra 

pro děti.    


