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SHRNUTÍ DOKONČENÉHO PROJEKTU 
 
Organizace: Sananim 
Grantové řízení: Komplexní program péče o dítě závislých matek        
Název projektu:  Centrum SOS Archa – krizové centrum pro děti, mládež a dospělé        
Délka projektu:   24 měsíců             
Požadovaná částka v grant. řízení:             1.465.992 Kč          
Následné dofinancování projektu:                        155.600 Kč 
Celková částka grantu:                                          1.621.592 Kč         
 
 
Cíle a výsledky projektu: 

1. Vyhledávání, vytipování a kontaktování rizikových rodin. 
• pomoc plánována s 130-140 dětmi, vytipováno 208 dětí, z toho aktivně pracováno se 123 dětmi a 

jejich rodiči drogově závislými z Sananimu a 85 dětí z nízkoprahových zařízení 
 

2. Propracování náhledu matky a motivace k léčbě. Léčba matky s cílem následné udržení abstinence.       
    Upevnění vztahu matky s dítětem. Posilování rodičovského chování. 

• průběžná práce s rodinou 
• získávání výchovných dovedností (spolupráce vychovatelky s matkami za účelem pomoci realizovat 

cíle vytýčené s psycholožkou; jak si hrát a pečovat o děti atd.) 
• rehabilitace dětí (kurzy dětských masáží aj.) 

 
3.  Zajištění bezpečného prostředí v souladu s potřebami dítěte. Nácvik rodičovských dovedností.  
     Zajištění multioborové spolupráce s aktivním podílem matky.  

• spolupráce s vybranými a ověřenými odborníky na dětský vývoj (ochrana získaných informací) – 
zmapování stavu a potřeb dítěte 

• vypracovány modelové případy dobré praxe pro jednotlivé typy zařízení 
 

4. Zlepšení sociálních podmínek v rizikových rodinách, návrat dítěte do rodiny v případech, kde bylo 
odebráno. 

• každá riziková rodina měla sociální pracovnici, která pomohla rodinám se zorientovat v systému 
státní podpory, zprostředkovat lepší komunikaci s úřady 

• 107 dětí se podařilo vrátit do původní rodiny 
 

5. Sledování celkového stavu dítěte od narození, resp. od prenatálního období, využití dostupné 
podpory státu. 

• stav dítěte sledován v kritériích jako porucha řeči, zvýšená nemocnost, poruchy komunikace a 
chování 

• u 80 % dětí se projevovaly poruchy chování vč. hyperaktivity 
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6. Projekt je zaměřen na zdravý rozvoj dítěte v sanované rodině, která byla poškozena drogovou 

závislostí rodiče, nejčastěji matky. Pomáhá tak snížit počet dětí, které by jinak byly umístěny v ústavní 
péči, případně jim umožnit návrat do fungující biologické rodiny. Podobný program, který se soustředí 
na pomoc dětem závislých rodičů (matek) v léčbě, je v tomto rozsahu výjimečný, a proto si jako cíl 
klade také vypracování metodiky práce s touto klientelou. 

• vypracován Manuál práce s dětmi drogově závislých klientů 
 

7. Zkvalitnění práce s nemotivovanými uživateli na drogové scéně, včetně rozšíření cílové skupiny o děti 
závislých rodičů. 

• práce probíhala metodou case managementu, tj. šlo o konkrétní případovou práci s matkou a 
dítětem od prvních kontaktů až po fáze rehabilitace a doprovázení v každodenním životě 

• vypracovány modelové příklady dobré praxe a leták určený pro těhotné uživatelky a matky 
 

 
 

Pilotní projekt ukázal, že při komplexní péči o děti drogově závislých matek (rodičů/e) včetně práce se 
samotnými rodiči lze zabránit umístění těchto dětí do ústavních zařízení nebo jim umožnit návrat do 
fungující biologické rodiny, i když v některých případech zůstal nad rodinou či rodiči dohled nebo bylo 
dítě z ústavního zařízení propuštěno s nějakým jiným omezením. 
 


