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ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU  
 
Organizace:                                                        STŘEP, o.s.  – České centrum pro sanaci rodiny  
Název projektu:                                                Sanace je spolupráce        
Předpokládaná délka trvání projektu:      8/2009 – 7/2011  
Skutečná délka trvání projektu:                   8/2009 – 12/2011 
Poskytnutá částka:                                   3.523.618 Kč              
Nevyčerpaná částka:                                            19.233 Kč 

 
Cíl projektu:  
Snižovat počty dětí odebíraných z rodin, posílit fungování multidisciplinární spolupráce a systémově ovlivnit 
tvorbu koncepce a metodiky týkající se sanace rodiny v Praze.  
 

Výstupy:  

Metodika sanace rodiny – sanace v situaci prevence umístění a v době umístění mimo rodinu a návratu do 

sanované rodiny a Metodika případových konferencí.  

Metodická doporučení: 

 Slovo úvodem 

 Sanace rodiny - Teorie a úvodní metodická doporučení, která se vztahují ke všem situacím, kdy 
bývají rodiny sanovány (prevence, umístění dítěte mimo rodinu, návrat do sanované rodiny a 
udržitelnost změn) 

 Vyhodnocování situace dítěte a rodiny v rámci sanace rodiny 

 Případové konference  

 Sanace rodiny v době umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy  

 Sanace rodiny v době návratu dítěte ze zařízení pro výkon ústavní výchovy do rodiny 

 Prevence umístění dítěte do ústavní výchovy 
Příklady dobré praxe: 

 Sanace rodiny v době umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy 

 Sanace rodiny v době návratu dítěte ze zařízení pro výkon ústavní výchovy do rodiny 

 Sanace rodiny jako prevence zanedbávání péče o dítě, příp. jeho následného umístění mimo 
domov 

 

Cíle a jejich plnění: 

 

Aktivita Plán Výstup/výsledek 

Sanace rodin a)  60 rodin a)  77 rodin 

b) Milník 6 – 10 nových rodin, dále 
sanace rodin, které přecházely 
z milníku 5 

b) 32 nových rodin, 28 rodin přecházejících 

Multidis.  
spolupráce 

a) Sanace v praxi - 70 odborníků/1 
rok  

 

a) Sanace v praxi – 219 odborníků + 22 sociálních 
pracovnic OSPOD tj. celkem 241projekt, 
průměr 120,5 rok   

b) Případové konference – plán 
v průměru 3/rodina 

 

b) Případové konference 289 zrealizovaných 
případových konferencí/počet rodin 109, 
celkem tedy v průměru 3 realizované PK/rodina 

c) Sanace v praxi – přecházející c) Sanace v praxi – přecházející rodiny: 40 OSPOD 
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rodiny: 17 OSPOD + 5 dalších 
odb., nové rodiny: 20 OSPOD + 
10 dalších odb. 

+ 65 dalších odb., nové rodiny: 50 OSPOD + 61 
dalších odb.  

 d) Úvodní seminář: 50 d) Úvodní seminář:70 

e) Průběžný seminář –50 
odborníků 

e) Průběžný seminář – 61 
 

f) Multidisciplinární supervize 8 
supervizí – 160 účastníků 

f) Multidisciplinární supervize (10) – 235 
účastníků 

g) Konference – 100 účastníků g) Konference – 265 účastníků 

Metodická 
doporučení + 

příklady 
dobré praxe 

a) Příklady dobré praxe – 3 sanace 
v době prevence, umístění a 
návratu 

a) Příklady dobré praxe – 3 sanace v době 
prevence, umístění a návratu 

b) Metodická doporučení – 3 obl. 
Sanace v době prevence, 
umístění, návratu  a 
udržitelnosti změn 

b) Metodická doporučení – všechny plánované 
obl. byly zpracovány, dále byly rozšířeny o 
Sanaci rodiny (obecně), Vyhodnocování situace 
dítěte a rodiny, Případové konference 

Šíření 
metodik  

a) Sanace rodin v praxi přecházející 
rodiny: 17 OSPOD + 5 dalších 
odb. 

a) Sanace v praxi – přecházející rodiny: 40 OSPOD 
+ 65 dalších odb. 

b) Sanace rodin v praxi nové rodiny 
- 20 OSPOD + 10 dalších odb. 

b) Sanace rodin v praxi nové rodiny: 50 OSPOD + 
61 dalších odb.  

c) 2-4 kulaté stoly pro OSPDO 
pořádané na MHMP 
(vyhodnocování, PK)  

c) 2-4 kulaté stoly – realizace 4, účast 62 soc. prac. 
OSPOD 

 

d) 4 případové konference na 
zakázku OSPOD, MHMP – účast 
8 OSPOD a 8 dalších odb 

d) 5 případový konferencí na zakázku, 45 
odborníků,  z toho OSPOD 11, další odborníci 
29, STŘEP 5 

e) Kurz Případové konference e) Realizace kurzu – 20 absolventů 

f) Strategie zavádění metodik do 
praxe, spolupráce s metodičkou 
MHMP  

f) Vznik strategie vzdělávání na rok 2012 – osnova 
vzdělávacího modulu, vznikla potřeba nového 
akreditovaného programu 

g) Kniha Případové konference – 
bude uzavřena dohoda 
s nakladatelstvím Portál 

g) Kniha – dohoda s nakladatelstvím Portál byla 
uzavřena 

 

h) Zřízení stránek 
www.sanacerodiny.cz  

h) Byly zřízeny stránky www.sanacerodiny.cz a 
vyvěšena metodická doporučení. 

Šíření 
metodik nad 

rámec 
projektu 

Tyto aktivity vznikly nad rámec 
plánu, účastníci všech aktivit byly 
v multidisciplinárním zastoupení – 
OSPOD, ÚV, NNO) 

a) Kurz Karlovy Vary (Práce s rodinou, Případové 
konference) – 32 účastníků 

b) Kurz Litomyšl (Práce s rodinou) – 20 úč. 

c) Kurz Plzeň – 8 úč. 

d) Metodické vedení týmu sanace rodiny  – 
Hradec Králové – 6 úč 

e) Kulatý stůl Karlovy Vary (Vyhodnocování, 
případové konference) – 21 úč. 

 

http://www.sanacerodiny.cz/
http://www.sanacerodiny.cz/

