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Závěrečná zpráva projektu: Klíče k samostatnosti II. 

Organizace:                                                     Janus, z.s. 

Název projektu:                                  Klíče k samostatnosti II.  

Předpokládaná délka trvání projektu:  1. 4. 2016  –  30. 9. 2018 

Skutečná délka trvání projektu:               1. 4. 2016  –  30. 9. 2018 

Působnost projektu: Jihomoravský kraj 

Výše grantu:                                 2.873 685 Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  377 322 Kč       

 

Strategický cíl projektu:  

Cílem projektu bylo připravit mladé lidi, vyrůstající v náhradní péči, na vstup do samostatného života a pomoci jim tak 

se úspěšně zařadit do běžné společnosti. Součástí projektu bylo i vytvoření platformy pro spolupráci a sdílení informací 

organizací, které se tímto tématem zabývají.  

 

Aktivity projektu: 

 Přímá podpora mladých lidí při vstupu do samostatného života 

Během projektu bylo podpořeno formou individuálních konzultací 60klientů (plán 40) z toho 38 žen a 22 

mužů. Bylo poskytnuto celkem 1 307 individuálních intervencí (celkem 1796 hodin). 36 klientům bylo 

poskytnuto dlouhodobé provázení (4 a více intervencí), 24 klientů Janus navštívilo méně než 4x, 8 klientů 

spolupráci ukončilo.  

Nejčastější potřebou klientů a zároveň nezbytnou součástí práce s klientem bylo sdílení životních událostí. Ve 

velké většině případů se podařilo získat důvěru klienta a navázat vzájemný vztah, který je pro další spolupráci 

nezbytně nutný. Dalšími tématy byly: vztahy, práce, bydlení, peníze, úřady a jiné instituce, škola, osobnostní 

rozvoj, praktické dovednosti, krizové intervence. 

 Spolupráce, podpora, sdílení zkušeností a postupů 

Součástí projektu byla organizace 5 kulatých stolů na téma: 

- Budování vztahu jako nezbytná součást spolupráce s dětmi a mladými lidmi z náhradní péče 

- Podpora mladých lidí po opuštění náhradní péče ve vybraných zahraničních systémech 

- Odcházení z náhradní péče – realita, možnosti, zkušenosti 

- Následná podpora v podmínkách ČR z pohledu MPSV 

- Attachment a dětské trauma  

Souhrnná zpráva z kulatých stolů byla prezentována na konferenci a předána na MPSV, oddělení koncepce a 

metodiky ochrany práv dětí.  

Vznikla brožura pro dospívající  z náhradní péče zaměřená na práci, bydlení, peníze, úřady. Celkem 480 brožur 

bylo distribuováno mezi organizace, které pracují s cílovou skupinou. Brožury jsou dále k dispozici  ke stažení 

na webových stránkách organizace Janus. 

Konference „Radosti a strasti na cestě do samostatného života“, proběhla dne 22. 5. 2018 v Brně. Zúčastnilo 

se jí 114 účastníků z řad pracovníků dětských domovů, výchovných ústavů, škol, neziskových organizací, domů 

na půli cesty, OSPODu a zástupců JM kraje a MPSV. 

Vstupy a reportáže z konference: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010100522/video/621529 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990522-

udalosti-v-regionech/obsah/621688-zivot-po-detskem-domove 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010100522/video/621529
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990522-udalosti-v-regionech/obsah/621688-zivot-po-detskem-domove
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990522-udalosti-v-regionech/obsah/621688-zivot-po-detskem-domove
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http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-v-regionech-brno/318281381890526-tyden-v-

regionech/video/622673 

 

Výsledky/Výstupy projektu: 

 Souhrnná zpráva – úvahy, postřehy a podněty ze setkávání u kulatého stolu 2016 – 2018 

 Brožura Práce, Bydlení, Peníze, Úřady 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-v-regionech-brno/318281381890526-tyden-v-regionech/video/622673
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-v-regionech-brno/318281381890526-tyden-v-regionech/video/622673

