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Závěrečná zpráva projektu: Děti jsou bez viny – jak pracovat s pěstouny a dětmi v náhradní 

rodinné péči, jejichž rodič je ve vězení 

Organizace:                                                     Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. 

Název projektu:                                  Děti jsou bez viny – jak pracovat s pěstouna a dětmi v náhradní 

rodinné péči, jejichž rodič je ve vězení 

Předpokládaná délka trvání projektu:  1. 7. 2017  –  31. 12. 2018 

Skutečná délka trvání projektu:               1. 7. 2017  –  31. 12. 2018 

Působnost projektu:    Česká republika 

Výše grantu:                                 318 150 Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  -       

 

Strategický cíl projektu:  

Cílem projektu bylo navrhnout a implementovat soubor opatření a aktivit určených k podpoře pěstounů dětí 

v náhradní rodinné péči, které mají rodiče ve vězení.  

 

Aktivity projektu: 

 Uspořádání workshopu pro pracovníky doprovázejících organizací, Orgánů sociálně právní ochrany a Probační 

a mediační služby. Úvodního workshopu v délce 4 hodiny, zaměřeného na výměnu a sdílení informací dané 

problematiky, se zúčastnilo 10 organizací 

 Vytvoření informačních letáků a metodiky pro práci s rodinami s uvězněným rodičem 

Na základě rešerše zahraničních zdrojů, analýzy z úvodního workshopu a zkušeností organizace byla 

zpracována metodika Děti jsou bez viny, v rozsahu 61 stran.  

 Vzdělávání pracovníků doprovázejících organizací a pilotní ověření nástrojů v Olomouckém kraji 

Proběhl vzdělávací workshop pro pracovníky doprovázejících organizací, na kterém byla představena 

metodika a informační letáky a kterého se zúčastnilo 9 osob. Pilotní ověření metodiky prokázalo, že metodika 

je srozumitelná a obsahuje všechny potřebné informace pro pěstouny. Poté byla metodika elektronicky 

distribuována všem organizacím v ČR, které poskytují služby doprovázení. Zájem o následné školení projevilo 

celkem 20 organizací (14 organizací pro školení v Praze a 6 organizací pro školení v Olomouci). 

 

Výsledky/Výstupy projektu: 

 Děti jsou bez viny -  Metodika pro práci s rodinami s uvězněným rodičem 

 Informační letáky 
 


