
O projektu:

Projekt reaguje na potřeby dětí se syndromem 

ADHD, které souvisí s jejich nedostatečným 

zapojením do rozhodovacích procesů. Posiluje 

pozici dítěte s ADHD ve vlastní rodině, zvyšuje 

kompetence dítěte s ADHD rozhodovat 

o sobě samém a zvyšuje možnost a příležitost 

ovlivnit procesy, které se ho bezprostředně 

týkají.

MÁM ADHD
A VÍM, CO SMÍM II.

Bližší informace a přihlašování 
do jednotlivých aktivit zajišťují:

CRSP • Biskupská 7, 602 00 Brno

recepce: 518 328 812 • 731 402 731

e-mail: info@crsp.cz 

www.crsp.cz • www.neklidne-deti.cz
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Centrum pro rodinu a sociální péči 
(CRSP) je nezisková organizace zřízená 
1. 6. 1992 Brněnským biskupstvím. Jejím 
posláním je podporovat hodnoty manželství 
a rodiny ve všech fázích vývoje, hájit zájmy 
a napomáhat rozvoji prorodinných služeb 
v místních komunitách. 
CSRP poskytuje sociální služby a služby pro 
rodiny, vzdělávání a poradenství. 

MÁM ADHD A VÍM, CO SMÍM II.

Registrační číslo projektu: 
MGS/A27/2014

Realizace: 
1. 7. 2016 – 30. 4. 2017

Aktivity:

• Terénní práce v rodině 

• Případové konference

• Kurz „Metody posilování práv 
dítěte s ADHD“

• Moderované diskuze na téma 
z oblasti dětských práv
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Cíle projektu:
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro 
zvýšení participace dětí se syndromem ADHD 
na rozhodovacích procesech v aktivitách 
a činnostech, které se jich bezprostředně 
týkají a které významně ovlivňují jejich další 
vývoj. 
Současně chceme změnit vnímání dítěte 
s ADHD ve společnosti a vzdělávat odborníky, 
kteří se podílejí na rozhodovacích procesech 
o dětech s ADHD.



TERÉNNÍ PRÁCE V RODINĚ

Služba si klade za cíl vytvořit adekvátní podmínky 

pro zvýšení participace dětí se syndromem ADHD 

na rozhodovacích procesech v aktivitách či 

činnostech, které se jich bezprostředně týkají. 

Terénní pracovník: 

•  učí dítě formulovat svoje názory

•  předává mu nové informace o jeho právech 

a učí jej je adekvátně prosazovat

•  pracuje tak, aby se dítě samo naučilo 

uvědomovat si, ve kterých situacích 

a činnostech je jeho názor důležitý a kdy 

a jakým způsobem se má zapojovat 

do rozhodovacích procesů 

V rámci terénní práce proběhne 36 setkání 

v každé rodině, která se uskuteční od července 

2016 do dubna 2017. Celkově bude podpořeno 

6 dětí s ADHD.

MODEROVANÉ DISKUZE NA TÉMA 
Z OBLASTI DĚTSKÝCH PRÁV

V průběhu července a srpna 2016 proběhnou 

čtyři moderované diskuze na téma z oblasti 

dětských práv, proloženy zábavnými aktivitami 

na odreagování. Děti s ADHD dostanou prostor 

k diskuzi a nácviku sociálních dovedností.

Diskuze jsou zdarma, občerstvení zajištěno.

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Cílem případových konferencí je zejména 

reagovat na problémovou životní situaci dítěte 

s ADHD a najít optimální řešení, které pomůže 

jeho situaci zlepšit.

Prostřednictvím případových konferencí 

přizpůsobených dětem s ADHD se snažíme 

podpořit pozitivní změnu v jejich životech, 

na které se dohodnou všichni, kterých se 

problémová situace týká (dítě s ADHD, jeho 

rodiče, pedagogové, pracovníci OSPOD, asistenti, 

lékaři, sociální pracovníci, aj.). 

Tato technika aktivně zapojuje všechny zúčastněné 

skupiny tak, aby výsledkem jejich úsilí bylo 

respektování názorů a potřeb dětí s ADHD 

a posílení kompetencí a schopností těchto dětí 

vyjádřit své zájmy a potřeby. 

Účastníci si vyměňují informace, zhodnocují 

situaci dítěte a jeho rodiny, hledají optimální 

řešení a plánují společný postup, který povede 

k naplňování potřeb dítěte. Na tomto řešení 

se dohodnou a podílí všechny zainteresované 

skupiny.

V rámci dodatečné aktivity budeme realizovat 

celkem 6 případových konferencí (pro 3 děti 

s ADHD, přičemž každé z nich bude účastno 

dvou na sebe navazujících konferencí) které se 

uskuteční od července 2016 do dubna 2017. 

KURZ „METODY POSILOVÁNÍ PRÁV 
DÍTĚTE S ADHD“

Kurz je určen odborníkům na práci s dětmi, kteří 
se podílejí na tvorbě politik, které mají přímý 
dopad na děti (tj. sociální pracovníci, pracovníci 
OSPOD, vedoucí sociálních odborů a další).

Cílem kurzu je posílit kompetence klíčových 
odborníků při prosazování práv dětí se 
syndromem ADHD. Umožníme odborníkům více 
nahlédnout do problematiky ADHD, představíme 
konkrétní postupy při práci s dětmi s ADHD, které 
vedou k posilování jejich schopností a dovedností 
nutných při prosazování svých práv. Poukážeme 
na specifika metod posilování práv dítěte s ADHD 
spočívajících v projevech syndromu ADHD a jejich 
následcích v oblasti sebevědomí, komunikace 
a zvládání negativních emocí. 

Obsah kurzu:

•  teoretická část – seznámení se se základními 
dokumenty o právech dětí, problematika 
ADHD

•  praktická část – seznámení se se zkušenostmi 
z terénní práce s dětmi s ADHD (modelové 
situace, nácvik komunikace s dítětem s ADHD 
a další)

Vzdělávací kurz je akreditován MPSV (16 hod.).

Termíny: 

•  10.–11. 11. 2016 (9.00–16.00 hod.)

•  9.–10. 3. 2017 (9.00–16.00 hod.)

Kurz je pro účastníky zdarma, bohaté občerstvení 
zajištěno.


