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Závěrečná zpráva projektu: Mám na to! 

Organizace:                                                     Letní dům, z.ú. 

Název projektu:                                  Mám na to! 

Předpokládaná délka trvání projektu:  1. 5. 2016  –  30. 4. 2019 

Skutečná délka trvání projektu:               1. 5. 2016  –  30. 4. 2019 

Působnost projektu:    Česká republika 

Výše grantu:                                 3 317 762 Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  25 180 Kč      

 

Strategický cíl projektu:  

Záměrem projektu bylo ověřit efektivní a funkční způsob prevence selhávání mladistvých z dětských domovů při 

vstupu do samostatného života. 

 

Aktivity projektu: 

• Přímá podpora dětí z dětských domovů, jejíž cílem bylo prozkoumat a pomoci dětem zpracovat témata vlastní 

identity, ztrát, vztahů v rodině, attachmentu 

Formou sociálně-terapeutických pobytů a individuální terapeutickou prací byla poskytnuta přímá podpora 52 

dětem z dětských domovů. V rámci terapeutického vedení byly aktivity zaměřeny na posílení sebehodnoty, 

hledání vnitřních zdrojů, spolupráce s ostatními, posílení pocitu štěstí a zakotvení v životě.  

Pro individuální práci s dětmi byl vytvořen nový metodický nástroj – sada karet „Všechna to jsem já“ 

s návodnými otázkami a tématy směřujícími k sebepoznání a seberozvoji. 

Pro vyhodnocení dopadu přímé podpory byl využit Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů, snímaný v prvních 

a posledních měsících projektu.  

• Zvýšení kompetence vychovatelů k porozumění významu témat ztráta, identita, vztah k vlastní rodině.  

Bylo realizováno šetření mezi vychovateli v dětských domovech Klánovice, Korkyně a Písek, v rámci kterého 

byly definovány potřeby. V návaznosti byly vypracovány a akreditovány v rámci MŠMT  dva vzdělávací 

programy: Ohrožené dítě a vztahy a Podpora zdravého sebepojetí dítěte. Ve vybraných dětských domovech 

proběhly 2denní vzdělávací semináře, kterých se zúčastnilo celkem 19 vychovatelů.  

• Zvýšení kompetencí a odborných znalostí pracovníků Letního domu  

Osm pracovníků Ledního domu se během projektu zúčastnilo 8 skupinových školení, tři pracovníci se 

zúčastnili individuálního semináře. Poznatky ze školení a seminářů jsou využívány v přímé práci s dětmi.  

 

Výsledky/Výstupy projektu: 

• Výzkumné šetření vychovatelé 

• Akreditované vzdělávací semináře pro vychovatele 

• Výzkumné šetření dětí 

• „Všechno to jsem já“ – karty pro tvořivou práci s dětmi a poradenství 

• Metodika pracovních postupů – součást interní metodiky organizace sociální služby Kousek domova 
 


