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Závěrečná zpráva projektu: Znalost podporuje kvalitu 

Organizace:                                                     Rozum a Cit, z.s. 

Název projektu:                                  Znalost podporuje kvalitu  

Předpokládaná délka trvání projektu:  9/2017 –  2/2019  

Skutečná délka trvání projektu:               9/2017 –  4/2019 

Působnost projektu:  Středočeský kraj (Vlašim, Říčany) 

Výše grantu:                                 350 394,- Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:    19 787,- Kč 

Strategický cíl projektu:  

Zkvalitnit a zefektivnit systém spolupráce s pěstounskými rodinami a systém jejich podpory a pomoci v rámci 
doprovázení, vytvořit funkční a koordinovaný model spolupráce mezi jednotlivými složkami odborné pomoci, 
s ohledem na individuální přístup k dětem a rodinám a vymezení jejich rolí v  systému služeb.  
 
Výsledky a výstupy projektu: 

Vznik dvou mezioborových skupin, a to v Říčanech a ve Vlašimi: celkem se zapojilo 24 osob ze 12 institucí a NNO 

• V Říčanech byla skupina sestavena ze zástupců těchto institucí a organizací: OSPOD, městské policie, základní 
školy – výchovní poradci, sociálních služeb – sanace rodiny a NZDM, doprovázející organizace – Rozum a Cit 

• Ve Vlašimi byla skupina sestavena ze zástupců těchto institucí a NNO: OSPOD, městská policie, policie ČR, 
základní školy – pedagog a ředitel, mateřské školy, mateřského centra, doprovázející organizace. 

• Účastníci skupin prošli dvěma dvoudenními semináři: Jak porozumět dítěti v NRP a MiniPride – plánujeme 
stabilitu: celkem proškoleno 27 osob ze zapojených institucí a NNO. 

• Mezioborové skupiny se pravidelně scházejí a pracují na vybraných kazuistikách rodin s dětmi, které mají 
problémy, a to jak ve škole, tak doma.  

• Účastníci skupin si uvědomují svoji roli v systému práce s rodinou i při řešení konkrétní kazuistiky. 
 
Kazuistická setkání 

• Celkem proběhla 4 kazuistická setkání v každém regionu. Každé setkání trvalo 2 – 3 hodiny a byla zde řešena 
vždy jedna nová kazuistika. Skupina se také vždy vracela ke kazuistikám z předchozích setkání a reflektovala 
vývoj případu.  

• Celkem se jednalo o 8 kazuistik rodin s dětmi.  
 

Evaluační setkání obou pracovních skupin – přínosy 

• Ujasnění si hranic a role v systému práce s rodinou (nejen náhradní) 

• Jiný úhel pohledu na konkrétní případ, problém 

• Větší vhled do práce jiných institucí (škola, policie, OSPOD, doprovázející organizace, sanační služba)  

• Při řešení konkrétních případů účastníci vědí, na koho se obrátit a vědí, s kým jednají 

• Vzdělávací semináře přinesly řadu podnětu a jiný pohled jak na vlastní práci, tak i na řešení osobních a 
rodinných záležitostí  

 
Metodika 

• Byla vypracována metodika pro nastavení mezioborové spolupráce odborníků dle potřeb v oblasti náhradní 
rodinné péče. Jedná se o stručný manuál především pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí a 
doprovázejících organizací, který jim má pomoci nastavit mezioborovou spolupráci v regionech tak, aby byla 
dostupná funkční a potřebná podpora náhradním rodinám. 
 

Konference 

• Výsledky projektu byly představeny na konferenci 26. 3. 2019. 


