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3 dárcovské země

16 přijímajících zemí

1,79 mld. EUR 
(cca 48,5 mld. Kč)

EHP fondy

988,5 mil. EUR 
(cca 26,8 mld. Kč)
financovaných Islandem, 
Lichtenštejnskem 
a Norskem

Norské fondy

800 mil. EUR 
(cca 21,7 mld. Kč) 
financovaných 
Norskem



Prostřednictvím EHP a Norských fondů 
přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko  
ke snižování ekonomických a sociálních  
rozdílů v Evropském hospodářském  
prostoru a k posílení bilaterálních vztahů  
s 16 přijímajícími zeměmi ve střední, východní  
a jižní Evropě. EHP a Norské fondy patří mezi 
dotační tituly, které kladou důraz na sdílení  
a výměnu zkušeností mezi partnery.

Česká republika rozdělila v programovacím 
období 2009–2014 přibližně 3,5 mld. Kč, které 
směřovaly do řady oblastí. Mezi nimi byla 
podpořena také oblast péče o ohrožené děti  
a mládež.



O programu

Na nízkou kvalitu péče o ohrožené děti
v České republice opakovaně poukázaly české
i mezinárodní organizace. Výbor OSN pro práva
dítěte upozornil na rozšířené vnímání ústavní
péče jako primární alternativy pro rodinné
prostředí a nedostatek preventivních služeb
a komunitních služeb rodinného typu. Důsledkem
toho je vysoký počet dětí umístěných do péče
mimo svůj domov, zejména do ústavní péče.
Ve většině případů byla hlavním důvodem
odnětí dítěte hmotná a finanční situace rodiny.



Každé dítě má právo formulovat a svobodně 
vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, 
které se ho dotýkají, přičemž se názorům dítěte 
musí věnovat patřičná pozornost odpovídající 
jeho věku a úrovni. 
(Evropská úmluva o výkonu práv dětí, v platnosti 
v České republice od 1. července 2001.) 
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V České republice se v roce 2015 nacházelo 
téměř 9 tisíc dětí a mladých lidí v ústavní péči.
(Údaje čerpány ze zdrojů MŠMT, MPSV a MZ.)

mil. Kč

podpořených projektů 

  projektů neziskových organizací

  předem definovaný projekt MPSV

 54,2

projekty na krajské úrovni

 14

Program v číslech
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V návaznosti na mnohá doporučení se Česká republika zavázala prostřednictvím 
Národní strategie ochrany práv dětí vytvořit do roku 2018 funkční systém, který 
bude chránit všechna práva dětí a naplňovat jejich potřeby. Cílem Programu CZ04 
„Ohrožené děti a mládež“ bylo přispět k vytváření tohoto systému a k systémové 
změně, tj. zlepšit kvalitu a deinstitucionalizovat systém péče o ohrožené děti  
a mládež.

Program podpořil oblast péče o ohrožené děti a mládež více než 54 miliony Kč 
a umožnil tak realizaci 14 projektů a 3 doprovodných aktivit, které rozšířily 
spolupráci s partnery z dárcovských zemí.1 Realizace projektů proběhla v letech 
2014–2017. 

Strategií programu bylo podpořit projekty na národní i regionální úrovni  
a současně také zapojit občanskou společnost. Podpora směřovala třemi směry: 
• příprava podmínek pro sjednocení právní úpravy o ochraně dětí  

(Ministerstvo práce a sociálních věcí)2 
• příprava transformace pobytové péče o děti na systém účinné sítě ambulantních 

a terénních preventivních a podpůrných služeb (kraje, obce)
• zapojení dětí do rozhodovacích procesů, které se jich týkají a zvýšení 

informovanosti o právech dětí (neziskové organizace)

1 Výzva k podání žádostí o podporu aktivit ve spolupráci  
s institucemi z Islandu, Norska a Lichtenštejnska je otevřena  
do konce července 2017. Z tohoto důvodu se konečné údaje 

 mohou lišit. 
2 Cílem předem definovaného projektu „Kodifikace právní úpravy 

podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené 
děti a rodiny“ byla podpora vytvoření nové, sjednocující právní 
úpravy v oblasti ochrany rodin a dětí. Projekt byl založen 

 na předpokladu vytvoření takového systému, který zajistí 
důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho 

potřeb, systému podporujícího zvyšování kvality života dětí  
a rodin, eliminujícího diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem 
a podporujícího všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném 
rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí, to 
vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho 
bezprostředně týkají. K dosažení cíle projektu byla nutná vzájemná 
shoda všech relevantních resortů. Té se však zatím nepodařilo 
dosáhnout a projekt byl v lednu 2016 ukončen. Odborné analýzy 
vzniklé v rámci projektu hodlá Ministerstvo práce a sociálních věcí 
využít ke koncepční metodické práci a při přípravě nové legislativy.
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Transformace pobytové 
péče na krajské úrovni

V souladu s Národní strategií ochrany práv dětí se 
Program CZ04 snažil podpořit obce a kraje v revizi 
svých politik a práce s ohroženými dětmi, tak aby 
došlo ke snížení počtu dětí umístěných do ústavní 
péče a posílení sítě dostupných ambulantních služeb 
pro ohrožené děti a jejich rodiny. Díky otevřené 
výzvě mohly obce a kraje, které pobytová zařízení 
pro děti zřizují, vypracovat komplexní a udržitelné 
transformační plány. 

Této příležitosti využily Pardubický a Zlínský kraj.  
Téměř 20 milionů Kč směřovalo na vyhodnocení 
stávajících kapacit poskytovatelů služeb a přípravu 
snížení pobytových kapacit pro děti v ústavech 
nejméně o 50 %. Zbývající pobytové kapacity bude 
nutné primárně využít pro služby, které dítěti umožní 
setrvat s rodiči nebo jinými blízkými osobami.

Změna péče o ohrožené děti vycházela ze zadání 
připraveného Ministerstvem práce a sociálních věcí  
a byla koordinována na krajské úrovni s příslušnými 
rezorty a diskutována s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Ve Zlínském kraji byly zpracovány transformační
plány pro tři vytipovaná zařízení: Dětské centrum
Zlín, Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí
a Dětský domov a Základní škola Liptál. Na základě 

jejich výsledků Dětská centra ve Zlíně a Valašském 
Meziříčí zcela zruší pobytové služby pro děti mladší tří 
let. Dětský domov a Základní škola Liptál sníží kapacitu 
pro starší ohrožené děti o polovinu – na 24 lůžek. 
Každé ze zařízení využije své kapacity především  
pro terénní ambulantní sociální služby, které v kraji 
chybí. Ve Zlínském kraji již nejsou žádné dětské 
domovy pro děti do tří let věku a o nejmenší bude 
postaráno formou náhradní rodinné péče.

V Pardubickém kraji vzniklo celkem 8 transformačních 
plánů pro pět dětských domovů a tři dětská centra, 
která zřizuje Pardubický kraj. Do projektu se zapojily: 
Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, 
Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, 
Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětský 
domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská  
a Dětské centrum Svitavy. Změna systému péče 
spočívá v transformaci zařízení tak, aby poskytovaly 
služby v prostředí, které co nejvíce připomíná  
běžnou rodinu.

„Přesvědčit lidi, že cílem transformace není  
rušit dětské domovy a dětská centra, ale lépe 
nastavit systém služeb pro ohrožené děti a jejich 
rodiny, nebylo vůbec jednoduché. Pracovníci  
v jednotlivých transformačních týmech si 
na to ve spolupráci s odborníky přicházeli sami.  
O to cennější jsou transformační plány jednotlivých 
zařízení, které vycházejí ze situace a možností 
v každé lokalitě.“ 

Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje 



Život v dětském domově se od běžného života 
v rodině v mnoha ohledech liší. Je spoután 
mnoha pravidly, která z „domova“ i přes 
sebelepší podporu personálu dělají instituci. 
Ve své stávající podobě nemohou tyto instituce 
vytvořit dostatečně rodinné prostředí. 

mil. Kč

zapojené kraje

technických dokumentací objektů v rámci 
Zlínského kraje

V číslech

20

5

 transformačních plánů pobytových zařízení

počet dětských domovů pro děti 
do 3 let ve Zlínském kraji

Metodika zpracování plánů transformace pobytových 
zařízení v oblasti péče o ohrožené děti

2

1

 1

 11

 0

krajská strategie v rámci Pardubického kraje

vzdělávacích aktivit pro odbornou veřejnost 
a pracovníky zapojených zařízení v Pardubickém kraji

20

téměř



Přibližně 10 000 dětí a mladých lidí bylo 
v České republice v roce 2015 v péči pěstounů. 
(Údaje čerpány ze zdrojů MŠMT, MPSV a MZ.)

mil. Kč

podpořených projektů 

doprovodné aktivity

V číslech

34,3

neziskových organizací

regionální/celostátní kampaně zaměřené 
na zvýšení povědomí o právech dítěte

 11

 2

 10

 4

nástrojů/postupů v oblasti efektivního zjišťování 
názorů dětí a jejich zapojení do různých typů 
rozhodovacích procesů

28
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Zapojení dětí do rozhodovacích 
procesů a zvýšení informova- 
nosti o právech dětí

Prostřednictvím menších grantů v rámci tzv. Malého 
grantového schématu bylo podpořeno 11 projektů 
a 10 organizací za více než 34 milionů Kč. Malé 
grantové schéma bylo realizováno za účelem podpory 
efektivního zlepšení kvality systému péče o ohrožené 
děti a mládež.

Projekty se zaměřily na dvě oblasti:
a) podpora systémů a opatření na ochranu  

dětí a mládeže;
b) zvýšení povědomí o právech dítěte  

prostřednictvím místních či národních aktivit.

Byly podpořeny aktivity směřující ke zkvalitnění sítě 
služeb pro práci s rodinami, k doprovázení dětí  
v systému sociálních služeb, ke zvýšení účasti dětí  
a mladých lidí v rozhodovacích procesech ve věcech, 
které se jich týkají, a aktivity zaměřené na efektivní 
zvyšování povědomí o právech dítěte mezi dětmi 
i dospělými. 

Mezi výstupy podpořených neziskových organizací 
patří metodiky zaměřené na zavedení nových nástrojů 
a postupů při práci s dětmi, pomůcky pro práci  
s rodinou a klienty, videospoty na téma práv dětí  
v náhradní rodinné péči, komiksy mapující život 
mladých lidí v ústavní a náhradní rodinné péči nebo 
sborníky příkladů dobré praxe.

Administraci těchto projektů vykonává Ministerstvo 
práce a sociálních věcí jako odborný partner Programu. 



Vybrané projekty 
Programu CZ04
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Příjemce 
SPONDEA, o. p. s. (ČR)
Partner
Oslo Krisesenter (NO)
Partner
Odbor sociální Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (ČR)

Dítě v centru je skupinový program pro rodiče a jejich 
děti, který si klade za cíl snížit zátěž kladenou na děti 
během rodičovského konfliktu, který často doprovází 
rozvod manželství. Pracuje paralelně se skupinou dětí 
a skupinou dospělých a zároveň s rodinným systé-
mem jako celkem, přičemž propojuje pohled rodičů  
s potřebami jejich dětí, hledá jeden společný příběh, 
ve kterém každý bude mít své místo. Spondea pracuje 
jako jediný certifikovaný realizátor v českém prostředí 
s metodou Justine van Lawick „No Kids in the Middle“. 
Podmínkou pro vstup do programu je pravidelná účast 
na setkáních a ochota páru na dobu trvání programu 
pozastavit soudní řízení. 

Hlavní sdělení dětem:
• neumíme zařídit, aby se rodiče dali dohromady;
• dítě za rozvod (konflikty) nemůže;
• odpovědnost za dohodu nesou rodiče;
• dítě se nemusí přiklánět na stranu jednoho rodiče;
• to, že to nejde nyní, neznamená,  

že to nepůjde nikdy;
• dítě má právo se rodiče ptát a může nesouhlasit, 

když pomlouvá druhého rodiče;
• je normální, že se konflikty dějí;
• děti na to nemusí být samy – děti se ve skupině 

navzájem inspirují.

Dítě v centru
Projekt
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Spondea kromě toho individuálně pracovala  
s několika dětmi a dospívajícími, kteří byli přímo 
ohroženi konfliktním rodinným prostředím. 
Individuální psychologická práce s dítětem 
předcházela skupinovému programu „Dítě v centru“ 
nebo na něj navazovala. Některé děti potřebují  
více času a více informací k tomu, aby pochopily 
změnu, která se u nich v rodině děje a měly možnost  
svěřit se s tím, co je trápí, ještě někomu jinému než 
rodičům, sourozencům nebo kamarádům. Stěžejní 
byla práce na posilování kompetencí a dovedností  
dětí umět se otevřeně vyjádřit a sdělit jak rodičům, 
tak i odborníkům, co chtějí, co si přejí, jak situaci vidí.

Zaměření individuální psychologické 
práce s dítětem:
• vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém dítě 

hovoří o svých potřebách, o tom, jak vidí situaci 
doma a jak by ji chtělo změnit;

• sejmutí zodpovědnosti z dítěte za to, jak rozvod 
dopadne;

• dítě si nemusí vybírat, s kým chce bydlet nebo  
koho má raději;

• příprava na rozhovory se soudci, kolizními 
opatrovníky, s rodiči, výchovnými poradci, k účasti 
na případové konferenci nebo rodinné mediaci.

Dlouhodobou individuální péčí prošlo za dobu trvání 
projektu cca 80 dětí. Z tohoto počtu bylo přizváno  
k případové konferenci, popřípadě k soudnímu
jednání, pouze 21 dětí. Důvodem nepřizvání dětí byl
nízký věk, odmítnutí ze strany dítěte nebo
nedostatečná informovanost soudců či sociálních
pracovnic o této možnosti.

„Díky podpoře z EHP fondů se nám podařilo  
zavést a rozvinout v ČR inovativní způsob 
práce s rodinou zasaženou rozvodovým  
a porozvodovým konfliktem. Velmi se zlepšila 
také spolupráce s pracovníky OSPOD, a to  
v rámci celého kraje. Děti jsou podporovány  
ve vyjadřování vlastního názoru a rodiče si  
tak více uvědomují, jak je může konflikt 
poškozovat. V současné době již proškolujeme  
na základě obdržené certifikace odborníky  
z celé ČR v aplikaci této unikátní metody.“

PhDr. Dagmar Úlehlová,
projektová manažerka 

Více o projektu:
www.spondea.cz



Práce s rodinou zasaženou rozvodovým 
a porozvodovým konfliktem. 
Foto: Archiv Spondea, o. p. s.

První běh byl pilotní, hrazen z vlastních prostředků Spondey, teprve od druhého běhu byl kompletní 
program podpořen v rámci Malého grantového schématu financovaného z fondů EHP 2009–2014, 
Program CZ04 „Ohrožené děti a mládež“.

Běh  Děti začaly/dokončily Rodiče začali/dokončili

1  14/12 12/9

2  9/9 10/10

3  8/8 12/12

4  7/7 8/8

Celkem 38/36 42/39

Projekt v číslech



Závěrečná konference projektu. 
Foto: Archiv Šafrán dětem, o. p. s.

závěrečná konference

instruktážní a osvětové videospoty

 1

školení metod komunikace – vzdělávací programy

materiály o tranzitní péči 

vzdělávací programy 1)

Projekt v číslech

 1

dlouhodobý výcvikový program pro profesionály 2)

 3

 3

1

 4 instruktážní a osvětové videospoty 4

1 Názvy programů: ① Příprava dítěte na tranzit a adaptace, ② Jak naslouchat a respektovat názor dítěte 
procházejícího složitou životní situaci a krizi v tranzitní péči, ③ Mezioborová komunikace v praxi. 

2 Název výcviku: Výcvikový program specializovaný pro průvodce dítěte.

„Přínos projektu, který je od začátku koncipován jako etablování nové služby
doprovázení dítěte v tranzitní péči, spočívá především ve zviditelnění této 
problematiky a v praktické nabídce vzdělávacích a osvětových produktů,
které mohou dětem proces přechodů výrazně ulehčit. Pokud má být ovšem 
péče o ohrožené děti skutečně účinná a děti se mají do rozhodovacích procesů 
zapojit, je tato kontinuální služba zcela zásadně potřebná.“

Bc. Šárka Francírková,
ředitelka, Šafrán dětem, o. p. s.
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Závěrečná konference projektu. 
Foto: Archiv Šafrán dětem, o. p. s.

Bezpečná síť – tranzitní péče 
jako systematický nástroj 
zapojení dětí do rozhodovacích 
procesů 

Příjemce
Šafrán dětem, o. p. s. (ČR)

Šafrán dětem se již dvanáctým rokem věnuje 
doprovázení dětí z ústavní péče do náhradních rodin. 
Celkovým cílem projektu je etablovat tranzitní péči 
neboli doprovázení dítěte v systému sociálních služeb.
Tato služba v systému ČR chybí a je provozována 
pouze neziskovými organizacemi včetně organizace 
Šafrán dětem. Doprovázení dětí při změnách typu péče 
akcentuje jejich aktivní participaci na rozhodování 
o jejich vlastním osudu. Šafrán dětem tuto aktivní 
participaci podporuje projektem „Bezpečná síť – 
tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí 
do rozhodovacích procesů“. Do projektu byli kromě 
dětí zapojeni i experti z různých profesí (sociální 
pracovníci, pedagogové, zdravotníci).

Aktivity:
• školení metod komunikace s rodinou 
 a dětmi a rozvoj kompetencí;
• tvorba Metodiky a Standardů tranzitní péče 
 v pracovních skupinách; 
• kulatý stůl odborníků;
• tvorba instruktážních a osvětových videospotů;
• tvorba vzdělávacích programů;
• závěrečná konference.

Šafrán dětem disponuje akreditovaným kurzem 
„Základní vhled do problematiky komunikace s rodinou
a dětmi při poskytování sociálně právní ochrany dětí“ 
a v rámci semináře proškolil skupinu profesionálů, 
kteří v systému péče o ohrožené děti zjišťují názor 
dítěte (sociální a pedagogičtí pracovníci, zdravotníci 
a policisté). Vznikly materiály o tranzitní péči: 
Metodika tranzitní péče, Standardy tranzitní péče 
a Knížka bezpečného kontaktu. Díky kulatému stolu 
s názvem „Možnost etablování tranzitní péče 
v praxi“ se mohli odborníci seznámit s procesem 
tvorby Metodiky a Standardů tranzitní péče. Experti 
měli možnost vznikající dokumenty a materiály 
připomínkovat. Pro lepší ilustraci tranzitní péče vznikly 
čtyři videospoty: ① Proč je potřeba děti doprovázet?, 
② Co si o tom myslí děti, ③ Dítě na cestě – animovaný 
dokument, ④ Bezpečná síť v praxi. 

Šafrán dětem využívá při doprovázení principy 
nedirektivního, na člověka zaměřeného, přístupu 
C. R. Rogerse, vychází z teorie vztahové vazby, 
základů neuropsychologie a filozofie. Jejich 
výcvikový program je zaměřen na získání základních 
terapeutických dovedností při práci s dětmi 
předškolního a školního věku, přičemž se využívají 
pro dítě přirozená média, nástroje a komponenty 
(hra, dotek, symboly, kresba, písek atd.), a to 
v prostředí bezpodmínečného, přijímajícího 
a empatického vztahu.

Více o projektu:
www.safrandetem.cz

Projekt
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Příjemce
Kruh rodiny o. p. s. (ČR)
Partner
Nadační fond J&T (ČR)

Hlavním cílem bylo naučit děti v pěstounské péči,  
aby věděly, že v rozhodovacím procesu mají svá 
práva, znaly je, dokázaly nezávisle formulovat  
a vyjádřit svůj názor.

Projekt byl kromě dětí také zaměřen na sociální 
pracovníky doprovázejících organizací a pěstouny 
samotné. 

Základní „desatero“ práv, které platí bez rozdílu  
pro všechny děti v pěstounské péči:
1. Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být 

oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu,  
a jsou-li k tomu zákonné důvody.

2. Máš právo vědět, co se nyní děje a proč.
3. Máš právo vědět, co se bude dít a proč.
4. Máš právo i nadále zůstat v kontaktu se svými 

rodiči a blízkými, byť se může jednat o kontakt 
telefonický, písemný nebo asistovaný.

5. Máš právo se vyjadřovat ke všemu, co se děje.
6. Máš právo podílet se na hodnocení prostředí,  

ve kterém se nyní nacházíš, a vyjadřovat se  
k tomu, jak s tebou kdo jedná. 

7. Máš právo na svého opatrovníka, tedy osobu, 
která tě zastupuje a zprostředkovává tvé názory, 

 pocity, postoje ostatním úřadům, soudu atp.
 Tohoto opatrovníka bys měl/a znát a být s ním  

v pravidelném kontaktu.
8. Máš právo na podporu, pomoc a služby, budeš-li  

je potřebovat.
9. Máš právo svá práva neuplatňovat, tzn. nikdo 

tě nemůže nutit vyjadřovat se k čemukoliv, činit 
jakákoliv rozhodnutí, setkávat se s blízkými atp., 
pokud nechceš.

10. Máš právo přímo kontaktovat soud, svoji sociální 
pracovnici, ale i státní zastupitelství či policii, 
pokud se domníváš, že se v tvém životě nebo 
kolem tebe děje něco špatného.

Realizace projektu probíhala ve dvou fázích, z nichž 
první byla ukončena v dubnu 2016. Výstupem  
byly akreditované semináře MPSV pro odborníky  
v oblasti náhradní rodinné péče (NRP) a jejich 
proškolení v oblasti komunikace s dětmi. Celkem  
bylo realizováno 28 akreditovaných seminářů, 
kterých se zúčastnilo 293 odborných pracovníků.  
Ti pak dále pracovali se skupinou 694 dětí  
v pěstounské péči a v praxi naplňovali získané 
poznatky.

Jako podpůrné materiály vznikly dvě brožury 
zaměřené na techniky zjišťování názoru dítěte 
a komunikace s dítětem, dále sborník, který byl 
koncipován jako kazuistika s příklady dobré praxe.

Hlas dítěte v náhradní rodinné 
péči a jak mu naslouchat

Projekt



Pěstounská péče dlouhodobá a pěstounská 
péče na přechodnou dobu jsou stejně 
důležité formy náhradní rodinné péče. 
Ačkoliv počet pěstounů každoročně roste, 
je důležité zvyšovat povědomí veřejnosti,  
školit další pěstouny a snižovat tak počet 
dětí v ústavech.



Obrazy z výstavy Hlas mezi Hlasy 
(Nová Scéna Národního divadla v Praze, 
3–4/2017). Foto: Archiv Kruh rodiny, o. p. s. 
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Druhá fáze byla zahájena v červenci 2016 a trvala 
do dubna 2017. Hlavní aktivitou byly interaktivní 
workshopy pro děti a pěstouny zaměřené  
na problematiku práv dítěte v NRP. 

Uskutečnilo se 10 workshopů s celkovým počtem  
670 proškolených jedinců v oblasti práv dětí. 
Primárním cílem bylo hravou formou dětem  
v pěstounské péči přiblížit jejich základní práva. 
Zejména právo na informace, právo na vyjádření 
názoru, právo na soukromí a na ochranu, právo  
na svou totožnost a na kontakt s biologickými rodiči. 
Vysvětlit, proč práva existují a co znamenají.  
Pro podporu a usnadnění komunikace s dětmi vznikla 
série her a didaktických pomůcek. Na webových 
stránkách projektu byla vytvořena online herna  
a vznikly rovněž videospoty „Desatero práv  
dítěte v NRP“. 

Snahou bylo s dětmi pracovat nejen formou předávání 
informací, ale informace rovněž výtvarně zpracovávat 
a podpořit komplexní vnímání práv jako potřeb 
dítěte. Touto formou pak dále oslovit nejen cílovou 
skupinu dětí v NRP, pěstounů, sociálních pracovníků 
doprovázejících organizací a dalších odborníků,  
ale rovněž širokou veřejnost. Jako doplňkový produkt 
workshopů tak vznikly výtvarné výstupy, které byly 
následně zpracovány pro výstavu Hlas mezi hlasy.  
Ta se uskutečnila na Nové Scéně Národního divadla 
od 20. března do 5. dubna 2017.

Jako podpora pro vzdělávání cílové skupiny  
pěstounů vznikla příručka věnovaná svépomocným 
skupinám a byla vytvořena audiovizuální knihovna 

na stránkách projektu. Pro práci s dětmi v NRP  
a využití vzniklých her byla vydána metodika. 

V rámci projektu vznikly rovněž mediální nástroje, 
které informují nejen o projektových aktivitách,  
ale slouží také jako úložiště projektových výstupů  
a zdroj informací o problematice práv dětí v náhradní 
rodinné péči. Jedná se především o webové  
stránky www.naseprava.cz, facebookový profil  
www.facebook.com/naseprava/ a kanál YouTube 
Práva dětí v pěstounské péči. 

„Děti v náhradní rodinné péči mají svá práva  
jako všechny děti. Je nutné si ale uvědomit, že  
jejich situace je specifická právě tím, že vyrůstají  
v rodině náhradní. V praxi tak řeší závažná
témata, jako je např. jejich minulost. Každý z nás 
potřebuje vědět, kdo jsem, odkud přicházím,  
dítě má právo znát své příbuzné a být s nimi  
v kontaktu. Dále právo/potřeba být informováno – 
co se právě děje, proč nejsem se svou rodinou, 
kdy uvidím mámu, tátu,... Vědět, na koho se mohu 
obrátit, komu zavolat. Díky podpoře EHP fondů 
se nám podařilo téma práv dětí v náhradní rodině 
posunout směrem k samotným dětem.“

Mgr. Marie Oktábcová,
ředitelka, Kruh rodiny, o. p. s.

Více o projektu:
www.kruh-rodiny.cz
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1 Den sociálních služeb v Hustopečích v rámci projektu 
 Dítě v centru. Foto: Archiv SPONDEA, o. p. s.
2 Den sociálních služeb v Břeclavi v rámci projektu Dítě v centru.  

Foto: Archiv SPONDEA, o. p. s.
3 Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů 
 v rodiných záležitostech. Foto: Archiv THEIA – krizové centrum o. p. s.
4  Školení v Ústí n. Labem. Foto: Archiv Šafrán dětem, o. p. s.
5 Právo na informace. Foto: Archiv Kruh rodiny, o. p. s.
6 Obrazy na výstavě Hlas mezi Hlasy nesly vzkazy svých tvůrců. 
 Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat. 
 Foto: Archiv Kruh rodiny, o. p. s.
7  Výsledky transformačních plánů a shrnutí projektu Pardubického 
 kraje zazněly na konferenci v Pardubicích v dubnu 2016.
 Foto: Suzana Jovaševićová

6 7

5
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Předem definovaný projekt

Název projektu Příjemce Partner  Grant (Kč)

Kodifikace právní úpravy podpory rodin, Ministerstvo práce Norské ředitelství pro záležitosti 27 721 198
náhradní rodinné péče a systému péče a sociálních věcí dětí, mládeže a rodiny
o ohrožené děti

Transformační plány na úrovni krajů

Název projektu Příjemce Partner  Grant (Kč)

Transformace péče o ohrožené děti a mládež Pardubický kraj  10 874 645

Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Zlínský kraj  7 794 539

Mezinárodní spolupráce v oblasti  Zlínský kraj Government Agency for Child 1 222 132
Ohrožené děti a mládež  Protection

Celkem   19 891 316

1 Po ukončení projektu byly prostředky přesunuty do Výzvy k podání žádostí o podporu aktivit ve spolupráci 
 s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a dále využity na dodatečné aktivity podpořených projektů.

doprovodná aktivita projektu, 
která rozšiřuje spolupráci 
s partnery z Norska a Islandu
partner z Norska 
partner z Islandu
partner z České republiky

Legenda

Seznam podpořených projektů 

1



23

Projekty neziskových organizací
a)  Podpora systémů a opatření na ochranu dětí

Název projektu Příjemce Partner  Grant (Kč)

Dítě v centru SPONDEA, o. p. s. Oslo Krisesenter 2 483 061

  Odbor sociální Krajského úřadu
  Jihomoravského kraje 

Rodinné kruhy na Vysočině TREMEDIAS, z. s.  2 580 180

Bezpečná síť – tranzitní péče jako systematický Šafrán dětem, o. p. s.  3 276 432
nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů

O dětech s dětmi Ratolest Brno, z. s.  1 712 051

Hlas dítěte v náhradní rodinné péči Kruh rodiny, o. p. s.  6 849 417
a jak mu naslouchat

Norsko – české sdílení zkušeností o náhradní Kruh rodiny, o. p. s. SOS Childrenʼs Villages 384 266
rodinné péči a péči o ohrožené rodiny  Norway 

Konference V nejlepším zájmu dítěte Nadační fond J&T Norské ředitelství pro záležitosti 1 001 400
  dětí, mládeže a rodiny
  
  Government Agency for Child
  Protection
 
  Kruh rodiny, o. p. s.
 
Hrajeme si s příběhy – nová metoda NVF, o. p. s. Host – Home – Start ČR 1 888 560
pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů
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Název projektu Příjemce Partner  Grant (Kč)

Zapojení dětí z Jihočeského kraje Krizové centrum THEIA – krizové centrum o. p. s. 3 161 168
do rozhodovacích procesů v rodinných pro děti a rodinu
záležitostech v Jihočeském kraji, z. ú.

Mám ADHD a vím, co smím Centrum pro rodinu   2 159 908
 a sociální péči

Celkem    25 496 443

Projekty neziskových organizací
b)  Zvýšení povědomí o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit

Název projektu Příjemce Partner  Grant (Kč)

Hlasy dětí – a co s tím uděláme? DOMUS – Centrum   4 475 949
 pro rodinu, z. s.

Osvětová kampaň zaměřená na práva Kruh rodiny, o. p. s. Nadační fond J&T 2 265 242
dětí v náhradní rodinné péči

Hlasy ohrožených dětí Ašta šmé, z. s.   2 045 880

Celkem    8 787 071






