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Závěrečná zpráva projektu: Podpora těhotných žen na cestě k mateřství 

Organizace:                                                     ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 

Název projektu:                                  Podpora těhotných žen na cestě k mateřství 

Předpokládaná délka trvání projektu:  1. 7. 2019  –  31. 12. 2020 

Skutečná délka trvání projektu:               1. 7. 2019  –  31. 12. 2020 

Působnost projektu:    Praha, Olomouc, Frýdek-Místek, Rožnov pod Radhoštěm, Plzeň 

Výše grantu:                                 1 521 200 Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  85 147 Kč      

 

Strategický cíl projektu:  

Podpora ohrožených těhotných žen pro vytvoření vhodných podmínek pro narození a vývoj dětí a posílení kompetencí 
k zvládání náročných situací spojených s těhotenstvím a výchovou dítěte.  
 

Aktivity projektu: 

• Rozšíření fungování poraden s přímou individuální podporou pro cílenou pomoc těhotným ženám v obtížné 

životní situaci 

Poradny jasně vymezily své služby určené k podpoře ohrožených těhotných žen, služby komunikovaly na 

webových stránkách a propagačních materiálech. Navázaly spolupráci s místy možné detekce a organizacemi, 

které poskytují návazné služby. Celkem bylo osloveno 70 institucí a organizací.  

• Poskytování služby ohroženým těhotným ženám 

V průběhu projektu bylo podpořeno celkem 162 těhotných žen, které se na poradnu obrátily v souvislosti 

s těhotenstvím nebo péčí o novorozence. Z toho bylo 41 klientek ve Frýdku-Místku, 59 klientek v Olomouci, 

47 klientek v Praze, 14 klientek v Rožnově pod Radhoštěm a 1 klientka v Plzni. Ze statistických dat vyplývá, že 

94% těhotných klientek bylo starších 18 let, 10 klientek bylo ve věku 15-17 let.  

Typy poskytované služby: 

- psychologická pomoc a podpora, provázení klientky 

- vztahové poradenství 

- poradenství v oblasti rodičovských kompetencí, péče o dítě 

- informace týkající se zdraví a lékařské péče 

- materiální pomoc, výbavička pro dítě, zapůjčení knih 

- informace o finančních nárocích a dávkách 

- pomoc při sepisování návrhů, žádostí a doporučení 

- zprostředkování kontaktů na úřady a návazné služby, jednání s úřady a doprovod. 

Nejčastěji byla poskytována psychologická pomoc, provázení, materiální podpora a poradenství v oblasti 

rodičovských kompetencí. V důsledku koronavirové pandemie nedošlo k realizaci kurzů zaměřených na 

zvyšování rodičovských kompetencí nastávajících matek. Cíl byl částečně naplněn v rámci individuálních 

konzultací.  

 

Výsledky/Výstupy projektu: 

• Interní metodika podpory praktických rodičovských dovedností a kompetencí nastávajících matek v obtížné 
životní situaci 
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