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Projekt "Hrajeme si s příběhy"  

- nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů 

1. leden 2015 – 31. červenec 2016 
 

 
CEKAS při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. získal spolu s odborným partnerem HoSt – Home-
Start Česká republika projekt z malého grantového schématu programu CZ04 - Ohrožené děti  

a mládež v rámci EHP fondů 2009 - 2014. 
 

Základním cílem projektu je vytvořit a v praxi ověřit metodu práce s rodinou, která zajistí aktivní 
účast dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně týkají. Cílem metody je nalézt 
vhodný způsob práce s dětmi, tak aby se mohly bezpečně zapojit  do dění kolem nich. Projekt 
navazuje na konkrétní zkušenosti s intenzivní prací s rodinou, kdy se daří komunikovat s oběma 
stranami, jak dětmi, tak rodiči, a tím  významně zlepšit vztahy v rodině. Do tvorby metody budou 
přímo zapojené děti přiměřeně jejich věku. Nebude-li možné vzhledem k věku mluvit přímo s 
dítětem, bude se pracovat s rodiči, tak aby rozuměli, proč by měli dělat něco ve prospěch dítěte a 
jaký to má efekt do budoucna. 
 

Výstupem projektu bude vypracovaná metodika „Hrajeme si s příběhy“, ověření metodiky v praxi, 
navržené a vyrobené didaktické pomůcky pro metodu, obrázková brožura pro děti a odborné 
semináře pro sociální pracovníky a pracovníky OSPOD. 
 

Během první etapy projektu (1. 1. – 31. 5. 2015) jsme vytvořili řídící tým projektu a expertní pracovní 
skupinu, která se skládá z odborné metodičky/garantky projektu, sociálních pracovnic, terapeutky, 
psycholožky, supervizorky a pracovnice OSPOD. 
Skupina začala pracovat na nové metodě práce s rodinou a shodla se na základním přístupu: metoda 
bude zaměřena na zjišťování atmosféry v rodině, bude se soustředit především na zjišťování, zda je 
rodič schopen reagovat na dítě, zda probíhají vzájemné interakce. 
Vypracovali jsme základní podklady pro metodiku (struktura metodiky, hlavní oblasti a témata, 
konkrétní forma a podoba didaktických pomůcek, včetně zjišťování atmosféry v rodině, potřebného 
optimálního časového rozsahu práce, anamnézy rodiny, prvních kroků při práci s rodinou a 
didaktickými pomůckami, vyhodnocení práce apod.). Pro zjišťování názoru a výstupu ze setkání s 
dítětem a rodinou jsme vypracovali formulář s hodnotící škálou. Pro širší zapojení pracovníků OSPOD 
do práce na metodice byl vytvořen dotazník, který pracovníci vyplnili, a jeho výstupy byly do 
metodiky zapracovány.  
Byl vybrán dodavatel, který se účastnil relevantních schůzek expertní skupiny, a na základě získaných 
poznatků a zkušeností začal pracovat na prvních návrzích didaktických pomůcek pro práci s dítětem a 
rodinou. 
Zahájili jsme práci na obrázkové brožurce pro děti, která bude pomocným nástrojem pracovníků 
OSPOD pro jejich práci s dítětem a rodinou. Její obsah rovněž vzniká ve spolupráci s OSPOD, na 
základě potřeb jeho pracovníků. 
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Ve druhé etapě projektu (1. 6. – 30. 9. 2015) plynule pokračovala činnost expertní pracovní skupiny, 
která se zabývala konečnou podobou a využitelností první testovací sady didaktických pomůcek – na 
tomto základě dodavatel pomůcky dokončil. Dopracovali jsme také pracovní testovací verzi nové 
metody práce s rodinou, kterou od srpna ověřujeme přímo v rodinách. 
Během práce na obrázkové brožurce byla vytipována pro pracovníky OSPOD nejdůležitější 
témata/situace, kterými se bude brožurka zabývat, způsob jejich popisu a návody, jak k nim 
přistupovat.  Byla stanovena struktura zpracování a jednotný popis vytipovaných situací, k čemuž byly 
využity zpracované výstupy dotazníku od pracovníků OSPOD. Jako metodická podpora pro pracovníky 
budou vypracovány doplňkové návodné tématické karty. Pracovní skupina začala mapovat první 
potenciální výtvarníky, kteří budou později ve výběrovém řízení osloveni ke zpracování výtvarné 
stránky brožurky.  
 
Do konce projektu vypracujeme finální verzi nové metody pro zapojení dítěte do rozhodovacích 
procesů „´Hrajeme si s příběhy´. Dále bude vyrobena konečná sada didaktických pomůcek a vytištěna 
obrázková brožura doplněná o tematické karty a manuál pro pracovníky OSPOD. Na závěr 
uskutečníme odborné semináře pro sociální pracovníky a pracovníky OSPOD.  
 

 


