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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU 
 
Organizace:                                                  Středisko náhradní rodinné péče o. s. 
Název projektu:                                         „Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři“  
Předpokládaná délka trvání projektu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012 
Skutečná délka trvání projektu:              1. 1. 2010 – 31. 5. 2013 
Výše grantu:                                                 6.416.100,-Kč         
 

 
Strategický cíl projektu: zavedení systematického poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně 
dostupných služeb pro rozvoj a podporu náhradní rodinné péče  
 
Dílčí cíle projektu:     
1. Vznikne metodické centrum pro NRP, které umožní ostatním institucím a klientům získávat komplexní 

metodiku a informace o NRP. 
2. Zvýší se počet zájemců o NRP. 
3. Zajistí pro děti z ústavní péče trvalé a pevné zázemí v nových rodinách. 
4. Nové náhradní rodiny lépe porozumí a přijmou specifika a potřeby deprivovaných dětí z ústavní péče. 
5. Odborníci i veřejnost pochopí a podpoří potřebu systémové změny péče o rodinu a dítě u nás. 
 
Dosažené cíle (výsledky) projektu: 
 
Ad 1)  
Vzniklo metodické centrum (zaměřené na výzkumně vzdělávací, propagační, osvětovou a běžnou činnost), 
které poskytuje klientům a ostatním kolegům z NRP získávat základní metodiky a další informace o NRP 
prostřednictvím infolinek, www poraden, individuálními a skupinovými konzultacemi. 
 
Ad 2)  
Za rok 2009 bylo evidováno 212 zájemců o NRP, kterým bylo poskytnuto poradenství. Do roku 2012 se na 
Středisko obrátilo 1049 zájemců (viz výroční zprávy).  
 
Ad 3) a Ad 4) 
Díky komplexním metodickým materiálům, poskytování ucelených informací o NRP, seminářům, klubovým 
aktivitám, individuálním a skupinovým setkáváním a zavádění nových metod ze zahraničí – 2 x mezinárodní 
konference o Attachmentu - jsou náhradní rodiny lépe připraveny na porozumění specifických potřeb dětí 
z ústavní péče k zajištění trvalého zázemí v nové rodině. Sociální pracovníci a další poskytovatelé služeb 
mají k dispozici potřebné metodické pomůcky a vedení pro práci v NRP. 
 
Ad 5) 
Intenzivní snaha o prosazení systémové změny péče o ohrožené dítě. Prostřednictvím veřejných i 
mediálních vystoupení oslovování odborníků i veřejnost o nutnosti změny systému.  Toto se podařilo a od 1. 
1. 2013 vstoupila novela o sociálně právní ochraně dětí v platnost.  
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Výstupy   

Monitoring 
současných příprav 
pro žadatele  

Kvalitativní  a kvantitativní výzkum: 

 Ve 12 krajích byly realizovány „focus groups“. 

 Výzkumu se zúčastnilo 295 osob. 

 rozeslání 80 dotazníků -  OSPOD krajů, poraden  

 Vydání publikace Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči 
 

Výzkum „Kam dál 
s PPP v ČR“  

 Zpracovaná publikace Jak dál s PPP 

 Byla zpracována Sociálně právní analýza přechodné pěstounské péče  

Vydání základních 
informací o NRP  

 Publikace Základní informace o náhradní rodinné péči 

 Publikace Základní informace o osvojení 

 Publikace Základní informace o pěstounské péči  a péči poručníka  

 Vydání publikace Dítě jiného etnika v NRP  

 Vydání publikace Zdravotně znevýhodněné dítě v NRP 
 

Vydání komplexní 
metodiky příprav 

 Publikace Přípravy pro budoucí náhradní rodiče 

Vydání základních 
informací pro 
zdravotníky a 
pedagogy 

 Zrealizované 3 semináře se sociálními pracovníky nemocnic a porodnic  

 Vydání publikace O negenetickém rodičovství trochu jinak 

 Vydání publikace Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra, Vydání 
publikace Dítě v náhradní rodinné péči potřebuje i vaši pomoc 

Vydání kompletní 
metodiky 
doprovázení a služeb 
pro NRP 

 Vydání  publikace Metodika podpůrných aktivit pro NRP (podpora 
pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, 
Klub náhradních rodin, VTI 

 Vydání Metodika práce s dobrovolníky,  

 Zpracování a spuštění – Adresáře služeb – registrace pro organizace 
poskytující služby v oblasti NRP na www.nahradnirodina.cz. 

 Vydána brožura „Zvykáme si jeden na druhého“  

Publikace vývojová 
psychologie dítěte v 
NRP 

 Vydání publikace Psychický vývoj dítěte v NRP 

Nové metodiky práce 
– realizace seminářů, 
konferencí 

 Realizace dvou třídenních konferencí s mezinárodní účastí lektorů v roce 
2010 a 2013. 

 105 účastníků získalo certifikát – osvědčení. 

 Realizace seminářů pro rodiče s přijatými dětmi v NRP na klubech NRP – 
26 akcí. 

 Nové metody práce v NRP – semináře pro sociální pracovníky 2 krajů a 
dobrovolníky (ročně asi 45 osob). 

 Byla prohloubena spolupráce s mezinárodními lektorkami. Připravena a 
zrealizována další třídenní konference o Attachmentu s mezinárodní 
účastí lektorů v roce 2013 pro 51 osob, jako pokračování konference 
v roce2010. 

 
 


