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Závěrečná zpráva projektu: Poradenské centrum pro děti  a mládež 

 

Organizace:                                                     Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 

Název projektu:                                  Poradenské centrum pro děti a mládež  

Předpokládaná délka trvání projektu:  1. 5. 2016  –  31. 12. 2017 

Skutečná délka trvání projektu:               1. 5. 2016  –  31. 12. 2017 

Působnost projektu:  Pardubický kraj, kraj Vysočina, Královehradecký kraj, 

Jihomoravský kraj 

Výše grantu:                                 871 224 Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  -         

 

Strategický cíl projektu:  

Cílem projektu bylo co nejlépe připravit děti, vyrůstající v ústavních zařízeních či náhradních rodinách, na samostatný 

život, který je po odchodu čeká. 

 

Aktivity projektu: 

 Příprava dětí na odchod pomocí skupinových aktivit. Uskutečnilo se celkem: 

- 17 výcvikových pobytů, kterých se zúčastnilo 51 klientů  

- 7 komunitních víkendových pobytů, na kterých byly probírány základní otázky týkající se rodiny, 

problémové situace a možnosti řešení, přátelství, partnerské vztahy, komunikace, šikana, kyberšikana, 

drogy a závislosti, volný čas,  osobnostní rozvoje jedince, životopis, typologie osobnosti, bydlení, 

rozpočet, bezpečnost, první pomoc, vztahy, zvládání vlastních emocí, úřady a další instituce, zdravotní 

pojištění, nácvik a modelové situace  

- 67 skupin osobnostního rozvoje (z toho 37 v zařízeních ústavní výchovy)  

- 18 seminářů v prostorech Poradenského centra  

 Vedle toho centrum poskytlo 525 individuálních konzultací a bylo podpořeno 96 klientů 

 Poradenské centrum zajistilo spolupráci mezi výchovnými zařízeními, školou, kurátory, úřady a dalšími 

institucemi. Byla nastavena a ověřena nová forma spolupráce - síťová setkávání (síťové setkání je schůzka 

pracovníků Poradenského centra s pracovníky zařízení, kde je dítě umístěno a jejich vzájemná spolupráce 

v péči o dítě). Proběhlo 33 síťových setkání (plán 20), do spolupráce bylo zahrnuto všech 15 spolupracujíchí 

zařízení ústavní výchovy (plán 11) 

 

Výsledky/Výstupy projektu: 

 Byla připravena příručka “Odcházející“, určena pro mladé lidi opouštějící ústavní zařízení či náhradní rodinnou 
péči. Nabízí ucelené informace zaměřené na praktické potřeby cílové skupiny  

 Byla vytvořena „Metodika síťových setkávání“, která vymezuje novou formu spolupráce mezi zúčastněnými 
organizacemi 

 Vznikl materiál „Přínosy a rizika komunitních víkendových pobytů“  
 

 


