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UČÍ (SE) CELÁ RODINA



„dospělí sami nikdy nic nechápou a potřebují vždy 
nějaká vysvětlení a děti to hrozně unavuje..." 



METODIKA „Zapojování dětí do 
programu podpory ohrožených rodin“

Očekáváme, že nám zavedení nové metodiky do praxe pomůže:

1. zjišťovat potřeby a zájmy dětí, 

2. předávat dětem informace pro ně srozumitelnou formou (ve 

všech fázích spolupráce s rodinou)

3. efektivně zapojovat děti do hledání způsobů řešení 

problémové rodinné situace

4. zapojit děti do rozhodovacího procesu v rámci spolupráce



OSNOVA METODIKY



DĚTSKÁ FOCUSNÍ SKUPINA



DĚTSKÁ FOCUSNÍ SKUPINA

CÍLE ZAPOJENÍ 

1. děti jsou aktivně zapojeny do procesu tvorby 

metodiky

2. děti komentují metodiku a vkládají svůj pohled na 

určitá témata

3. děti z dětské skupiny diskutují o službě

4. děti vyjadřují názor na určité kapitoly v metodice



POZVÁNKA DO SKUPINY



PRACOVNÍ SKUPINY



Jak jste vnímali vaše zapojení do inovativního 
projektu na začátku a jak to vidíte teď? Co Vám 

přináší?

„Na začátku jsem ho vnímal jako abstraktní a pro mě méně uchopitelný.
Postupem času jsem přišel na spoustu věcí, se kterými jde v rámci
zapojování dětí pracovat. Dále se vzdělávám a rozšiřuji si obzory.
Přemýšlím nad tím, jestli pracuji dobře a jak svou práci ještě zlepšit.“

„Zpočátku jsem nevěděla, co si mám pod tímto inovativním
projektem představit. Nyní v tom vnímám smysl a myslím, že to bude
prospěšné pro všechny. Jak pro dětí, tak i pro nás zaměstnance…Přináší
mi to nový pohled na práci s dětmi. Beru to jako naději pro děti, které
budou mít možnost se na něčem podílet a něco změnit.“



Jak jste vnímali vaše zapojení do inovativního 
projektu na začátku a jak to vidíte teď? Co Vám 

přináší?
„Na začátku jsem se obávala, že to bude opět vymýšlení a psaní nové
metodiky - samá teorie, ale nyní vidím, že je to velmi praktické a myslím si, že
vznikne něco, co naši práci posune blíže k dětem a jejich potřebám. Účast v
projektu přináší spoustu úkolů a práce navíc, ale také nové nápady a
zkušenosti, moc se těším na dětskou skupinku.“

„Ze začátku jsem moc nevěděla o co se přesně jedná. Nyní už mám celkem
přehled a myslím si, že je to skvělý projekt, který může pomoci nejen nám jako
pracovníkům, ale také dětem z našich rodin. Moje účast v projektu mi přináší
hlavně nové zkušenosti, nikdy dříve jsem o něčem takovém neslyšela, určitě
mě to obohacuje. Je skvělé vidět, jak takový projekt vzniká a těším se až ho
uvedeme do praxe a přinese své výsledky.“
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